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3 
À FLORINDA 
 
É uma felicidade comemorar 
Mais um ano, uma etapa vencida. 
Principalmente poder vivenciar  
A sensação de ser muito querida. 
 
Querida por amigos diversos, 
Dos vários planos que o mundo contém. 
E graças dou por meio destes versos, 
Por poder cumprimentá-la também. 
 
Para você, hoje é um dia muito importante 
Para ser vivido instante a instante, 
E, para  ao Pai muito agradecer, 
 
Por permitir-lhe este seu viver, 
A você muito amiga  e tão boa, 
Que sabe que um viver não é atoa, 
 
04/06/96 Júlio 
 

Á SIOMAR 
 
Para mim hoje é um dia muito feliz, 
Por  minha filha mais nova aqui Ter. 
Ela que é fruto de minha raiz 
E que muito me alegrou em meu viver. 
 
Hoje entendo sua teimosia 
E todo o seu jeito bravo de ser. 
Lembro tudo com muita alegria, 
Alegria que devo lhe agradecer. 
 
Entretanto, hoje tudo é passado... 
Passado que é sempre bem lembrado, 
Com muito carinho e muita saudade. 
 
Foi um tempo de felicidade, 
Aquele  que aí juntos estivemos, 
Mesmo sofrendo tudo o que sofremos. 
 
04/06/96 Júlio 



4 
APRENDER A AMAR 

 
Amar é doar-se plenamente, 
É a seu irmão saber se dedicar, 
É a grande proeza de nossa mente, 
A capacidade de amar conquistar. 
 
Amar a tudo o que nos rodeia, 
Nosso irmão e a toda natureza, 
Até a tristeza, que as vezes medeia 
Uma vida rodeada de beleza. 
 
Se isto acontece é uma oportunidade 
De melhor, sentir a felicidade  
E de bem mais, podermos valorizar 
 
Esta lição que nos ensina a amar, 
Esta vida que o Pai tão gentilmente 
Para evoluirmos, nos deu de presente. 
 
Júlio 06/03/96 

SEAREIRO 
 
 Difícil é a vida do seareiro... 
Aquele, que vive para trabalhar. 
E que aproveita o seu dia inteiro, 
Que em muitas atividades sabe ousar. 
 
Atividades do corpo e da alma, 
Para seu ciclo bem aproveitar 
E assim, poder ter uma vida calma 
Podendo das coisas do Pai se inteirar. 
 
Interação que é uma necessidade 
Para a conquista de um viver pleno, 
Um viver cheio de felicidade, 
Com um dia belo, puro e ameno. 
 
E este de todos é o grande desejo, 
De alcançar a grande magia, 
O de ter enquanto viver o ensejo 
De só se conviver com a alegria. 
 
Osmar 05/03/96. 



5 
A JESUS 
 

O! Meu Jesus, meu bom Pai amoroso, 
Ajude-me o meu caminho vencer. 
Oh! Meu Jesus, meu Pai generoso, 
Ajude-me em todo o meu viver. 
 
Que eu saiba esta vida bem aproveitar 
E à minha lida, muito bem fazer 
Para que eu possa neste viver passar, 
Horas alegres sem nada temer. 
 
Uma vida assim é uma bênção, 
Que a seus filhos, nosso Pai concede, 
Principalmente ao que tem bom coração, 
 
Aquele que pouco ou nada lhe pede, 
Porque Nele inteiramente confia 
E a Ele sabe ofertar o seu dia. 
 
Maria Angélica 12/03/96 
 

MORADA DO PAI 
 
Nossa seara as vezes apresenta, 
Horas difíceis ou de alegria. 
A hora difícil passa mais lenta,  
A hora alegre é um momento de magia. 
 
Momento como este em que estamos 
Reunidos para o Pai louvar. 
E é muito certo que nós façamos 
Uma pausa na lida para orar. 
 
Orar pelo irmão que está em sofrimento, 
Orar pelo que não tem sentimento 
E que o irmão nem sabe distinguir. 
 
Orar para que ele possa evoluir, 
Para que um dia possa alcançar  
A morada onde só há lugar para amar. 
Júlio  12/03/96. 



6 
ALEGRIA 

 
Ela nos faz o mundo mais belo  
E nos dá um novo alento para viver. 
Por mais humilde e por mais singelo, 
Que seja nosso modo de ser. 
 
Ela é que faz mais claros nossos dias. 
Nossas horas melhores nos faz viver. 
Leva-nos a conhecer as magias 
De momentos isentos de sofrer. 
 
Momentos belos pela, plenitude, 
Por tudo que nos fazem conhecer, 
Porque guiam a nossa atitude, 
Porque nos dão um bem melhor viver. 
 
São momentos raros neste mundo, 
Quase inexistentes no dia a dia. 
É causa de um bem estar profundo, 
É tudo que motiva a alegria. 
 
12/09/96   Edson 
 

AMBIÇÃO 
 
De nada adianta o nervosismo, 
Quando a maldade no mundo campeia. 
A bondade hoje é um silogismo, 
A falsidade é o que aqui medeia. 
 
A ambição é a tônica do mundo, 
Ela é responsável pela alegria. 
Não se baseia no prazer fecundo, 
Propicia uma vida  mais de magia. 
 
Uma vida cheia de fantasia 
Onde a verdade é aparente, 
Onde o engano é o que preenche o dia,  
 
Porque o amor nunca se faz presente, 
Aquele amor puro e verdadeiro, 
Aquele que nos faz viver por inteiro. 
 
Júlio  02/04/96 



7 
CRIAÇÃO DO MUNDO 

 
Oh! Meu Deus, meu Pai e senhor deste mundo, 
Mundo vasto e rico de beleza, 
Onde as leis têm um equilíbrio profundo 
Para manter sempre bela a natureza. 
 
Natureza que aí está para ser vista, 
Para nos enternecer com sua visão. 
Natureza que nos fornece a pista 
Para mais abrandar nosso coração. 
 
Observando-a vemos nossa pequenez 
E a nossa humildade com nitidez 
Transparece, frente ao nosso Criador. 
 
Ele que tenta nos ensinar o amor, 
Cujo Filho nos deu como exemplo 
De que seu pai nos deu um grande templo 
 
Cornélio Pires  09/04/96 
 

APRENDER A AMAR 
 
Amar é doar-se plenamente, 
É a seu irmão saber se dedicar, 
É a grande proeza de nossa mente, 
A capacidade de amar conquistar. 
 
Amar a tudo o que nos rodeia, 
Nosso irmão e a toda natureza, 
Até a tristeza, que as vezes medeia 
Uma vida rodeada de beleza. 
 
Se isto acontece é uma oportunidade 
De melhor, sentir a felicidade  
E de bem mais, podermos valorizar 
 
Esta lição que nos ensina a amar, 
Esta vida que o Pai tão gentilmente 
Para evoluirmos, nos deu de presente. 
 
Júlio   06/03/96 
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SEAREIRO 
 
 Difícil é a vida do seareiro... 
Aquele, que vive para trabalhar. 
E que aproveita o seu dia inteiro, 
Que em muitas atividades sabe ousar. 
 
Atividades do corpo e da alma, 
Para seu ciclo bem aproveitar 
E assim, poder ter uma vida calma 
Podendo das coisas do Pai se inteirar. 
 
Interação que é uma necessidade 
Para a conquista de um viver pleno, 
Um viver cheio de felicidade, 
Com um dia belo, puro e ameno. 
 
E este de todos é o grande desejo, 
O de alcançar a grande magia, 
O de ter enquanto viver o ensejo 
De só se conviver com a alegria. 
 
Osmar   05/03/96. 
 
 

REFLEXÃO 
 
Oh! Meu grande e bom Pai das alturas, 
Fazei-me melhor o mundo entender, 
Que eu bem saiba suportar as agruras,  
Que eu saiba realmente bem viver. 
 
OH1 meu Pai de amor misericordioso, 
Ajudai-me neste meu caminhar, 
Que não seja um caminho pedregoso 
A trilha a qual eu devo palmilhar. 
 
Oh! Pai que tanto carinho irradia, 
Tanta luz, tanta paz tanta alegria 
Neste mundo que para nós criou. 
 
Mundo onde até o amor se eternizou 
Naqueles, que puro têm o coração 
E que sabem valorizar a oração. 
 
Maria Angélica  23/01/96 
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APARÊNCIA 

 
Nossa existência é passageira 
E isto não nos deve assustar. 
A alegria passa muito ligeira 
E a tristeza também não deixa de passar. 
 
Nossa vida é então transitória, 
E seus problemas igualmente o são. 
Eles ajudam a formar nossa história 
Que tanto modelam nosso coração. 
 
Uma graça é podermos vivenciar, 
Tantas situações diferentes, 
Que nos permitem até querer ousar, 
 
A contentar-se com os aparentes 
Momentos , que nos parecem mágicos 
Mas que realmente são é trágicos. 
Júlio   30/01/96. 
 
 

POR QUE  
 
Por que não cultivar a esperança 
Dias melhores aí estão por vir. 
A tempestade traz a bonança 
E ela nos faz muito melhores sentir. 
 
Não se aflija pois com estes problemas, 
São pequenos para lhe preocupar. 
Faça do amor e do riso os seus lemas 
Para assim a felicidade conquistar. 
 
Uma conquista que seja plena 
Nesta sua estadia terrena, 
Onde tanto bem já logrou fazer. 
 
Você que tanto pediu para nascer, 
Você que vislumbrou o seu crescimento 
Na ampliação de seu sentimento. 
 
 Júlio   16/01/96.  
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SOFRIMENTO 

 
Poucos entendem o sofrimento, 
Muitos são aqueles que o maldizem, 
Que ele aprimora o sentimento 
É o que muito poucos admitem. 
 
O sofrimento melhora a visão, 
Que temos dos problemas da vida, 
Embora maltrate nosso coração 
Mais forte nos deixa em nossa lida. 
 
Para nós ele é uma premiação, 
Porque nossos olhos vem abrir. 
Torna amoroso nosso coração 
 
E bem melhor a vida nos faz sentir, 
Porque nos permite bem valorizar, 
Que muito, muito devemos amar. 
 
 

ATENÇÃO 
 
Não te aflijas com coisas pequenas 
E saiba valorizar seu saber, 
Que não tem te ajudado em tuas penas, 
Porque teu valor teimas desconhecer. 
 
Chega a ser um mal, a tua humildade, 
Não precisas a tanto te rebaixar, 
Mas tens de bom tua lealdade, 
Que é o que sempre irá te valorizar. 
 
Tente deixar de te apequenar-te, 
Seja grata a mente, que o Pai quis dar-te 
Para o teu bem e dos que te rodeiam. 
 
 
Faça bom uso dos dons que te medeiam, 
Que nos fazem de nos aproximar 
Por sempre estares pronta para amar. 
 
Teu Pai  30/10/98. 
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AUSÊNCIA 

 
Sinto falta de sua companhia, 
De sua presença, de seu carinho. 
De você que foi minha alegria 
E que  participou do meu caminho. 
 
Hoje vivemos vidas diferentes, 
Mas graças ao Pai à sua bondade, 
Podemos as vezes nos sentir contentes 
E até aproximarmos da felicidade, 
 
Por permitir-nos estes  contatos,  
Que servem para orientar nossos passos 
Em nosso trânsito por essa terra, 
 
Onde não é feliz aquele que era, 
O que descuida de sua obrigação  
E que não tem o amor em seu coração. 
 
08/08/95  Júlio 
 
 

AUSÊNCIA 
 
Tente se livrar de suas tristezas 
E ater-se mais às belezas do mundo, 
Onde se pode realizar  proezas 
E experienciar um viver profundo. 
 
Viver voltado para o conhecimento,  
Buscando muitos segredos do desvendar. 
Até os segredos do sentimento  
Que as vezes tanto fica a nos machucar.  
 
Principalmente o da ausência 
De seres, que nos foram tão queridos, 
Que nos velaram com paciência 
 
Em tempos passados, em tempos idos. 
Mas, por  eles procure não chorar, 
Pois a ausência não lhe impede de os amar. 
 
04/07/95   Júlio 
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BOAS VINDAS 

 
Quanta alegria estou a sentir 
Por tê-los de novo aqui a orar 
É uma satisfação,  vê-los assumir 
Novamente este nosso lugar. 
 
Este nosso lugar nesta hora, 
Nesta nossa hora há tantos anos, 
Pelo prazer que me dão agora, 
Prazer tão puro livre de enganos. 
 
Enganos vários, que  o mundo assola, 
Este mundo que á a grande escola, 
Que o Pai para seus filhos preparou, 
 
Que tantas belezas relegou 
E, com isto Ele pode nos mostrar  
Sua capacidade de nos amar. 
 
Júlio   028/05/96 
 
 

SEU DIA 
 
A  você que a seus pais se dedicou, 
Em uma entrega de muito cainho, 
Com certeza com isto conquistou 
Amenizar em muito o seu caminho. 
 
Sua tarefa muito bem cumpriu 
E, isto lhe propiciou crescimento, 
Porque você muitas tristezas viu 
E assim pode provar seu sentimento. 
 
Entretanto hoje deve festejar 
Pelo sucesso, que pode alcançar 
Nesta sua vida profissional. 
 
Vida com uma alegria bem real, 
Vida que lhe trará serenidade 
E uma merecida felicidade 
Júlio   03/06/96 
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CAMINHO 

 
Devemos a encarnação aproveitar 
Para crescer, para desenvolver, 
Para perto de nosso Pai chegar 
E realmente assim poder viver. 
 
Viver a vida mais intensa,  
Mais completa e bem mais natural. 
Uma vida plena e de bondade imensa. 
Onde o cultivo do amor seja normal. 
 
Onde o bem maior seja o carinho 
E, que tenha bem cuidado o caminho 
Pelo qual podemos passar. 
 
E que este caminho possa nos levar 
A nos sensibilizar e a crescer, 
Para uma vida melhor poder ter. 
 
11/07/95  Júlio 
 
 

CONFIANÇA 
 
Um bom viver deve ser sua meta, 
O seu objetivo primeiro. 
Lute por uma vida correta 
Onde o amor possa reinar por inteiro. 
 
Um reinado que lhe dê alegria, 
Que lhe faça gostar do seu existir, 
Para usufruir de toda a magia, 
Da felicidade se imergir. 
 
Imergir sem nenhuma preocupação, 
Tentando ter sempre livre o coração 
Das maldades que este mundo oferece. 
 
Tente afugentá-las com sua prece 
E procure no Pai muito confiar, 
Ele que lhe fez viver só para amar. 
 
10/10/95   Júlio 



14 
CONFUSÃO 

 
Estás possuída pela confusão, 
Por não saber o que e o como fazer. 
Mas é sempre bom ouvir o coração, 
Porque ele da sentido a nosso viver. 
 
A confusão é um estado de alma,  
Que nos leva a evoluir a crescer, 
Pois só recuperam a calma, 
Quando o problema desaparecer. 
 
Mas para isso muito há que se esforçar. 
Muito há que refletir e filosofar. 
Tem-se que ir à raiz do problema 
 
E, dependendo do objeto do tema, 
Um especialista deve consultar 
E, assim diminuir as chances de errar. 
 
Júlio                    11/06/96 
 
 

RECONHECIMENTO 
 
Deus Pai de ternura e de bondade, 
Ajude-me os problemas resolver. 
Ilustre-me com sua facilidade 
De boas soluções conseguir obter. 
 
Soluções que me levem a viver 
Momentos bons e plenos de ventura. 
Momentos para de fato conhecer 
Uma vida leve  e sem amargura. 
 
Amargura que as vezes nos faz nos faz chorar, 
Principalmente se não priva de amar de amar 
Os irmãos que junto a nós sempre estão. 
 
Aqueles que moram em nosso coração, 
Que nos ajudam a Ter um bom viver, 
Que nos fazem muito felizes ser. 
 
Maria Angélica 11/06/96 
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DÁDIVA DIVINA 

 
Deus deu aos homens um Dom poderoso, 
O de poder se entregar à reflexão. 
E assim conseguir ser mais cuidadoso 
E melhor saber sentir seu coração. 
 
Sentimento que muito pode ajudar  
Em seu processo de hominização, 
Porque através dele vê clarear 
O lado seu que se prende a emoção. 
 
Emoção que ao mundo da colorido, 
Que o torna mais belo e mais florido 
E nos predispõem a melhores ser. 
 
É o que nos ensina a melhor querer 
E, nos faz ansiosamente buscar 
E, vivenciar as situações de amar. 
 
Júlio  18/06/96 

GRATIDÃO 
 
Esta é uma situação de encantamento. 
É um momento de amor e de magia. 
Mostra a intensidade de sentimento. 
Põe-nos em situação de alegria. 
 
Alegria de poder reencontrar 
E, de poder sentir bem de perto 
Pessoas, que um dia logramos amar 
E cujo amor por nós foi tão certo. 
 
Um amor real e venturoso, 
Que as belezas do mundo nos mostrou 
Por nos cercar de um carinho amoroso, 
Por tanto nos amar como nos amou. 
 
Amor que um mundo melhor nos fez ver 
E, que nos mostrou a realidade 
De conseguir aproximar do poder 
E, se permitir Ter a felicidade. 
 
18/06/96 Maria Dolores 



16 
CONHECIMENTO 

 
Convém a nós diante da beleza 
De tudo aquilo, que o bom Pai nos doou, 
Saibamos distinguir a riqueza, 
O valor real do que Ele nos legou. 
 
Saibamos  aproveitar a energia, 
Que este mundo move e nos faz sentir, 
Que pode nos propiciar a alegria, 
Que pode nos fazer até sorrir. 
 
Sorrir por ter a felicidade 
De distinguir o que é maldade 
E, de saber e poder de amor falar, 
 
Porque se realmente aprendermos a amar, 
Bem melhor conseguiremos viver 
A real validade deste saber. 
 
Júlio                         09/04/96 
 
 

ENSINAMENTO 
 
Há que se respeitar o sentimento 
E muito mais ainda o nosso irmão. 
Irmão que hoje está a causar lamento, 
Que está a lhe ferir o coração. 
 
A estrada da vida é espinhosa. 
Tem espinhos que podem nos maltratar, 
Porém as vezes ela tem até rosa, 
Mas há que se pagar para enxergar. 
 
E um alto preço por isso pagamos, 
Para junto ficar com quem amamos. 
E isto as vezes é difícil definir, 
 
Pois todos devem buscar evoluir 
Coisa que lhe exige alguma reflexão, 
Mesmo que lhe machuque a sua conclusão. 
Júlio                                        16/04/96 
 
ΑOs agressores de hoje serão os agredidos de 
amanhã 
Cornélio Pires. 
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CONQUISTA 

 
Caminhamos para a eternidade, 
Por isso sempre vamos nos encontrar. 
E isto é uma grande felicidade, 
Pois a morte não nos priva de amar. 
 
Pode ser eterno o amor verdadeiro, 
Porque a morte é apenas um afastamento. 
Há aqueles que se afastam primeiro 
E com isto ferem nosso sentimento. 
 
O sentimento de amor primeiro, 
Que muitas eras consegue resistir. 
É aquele sentimento pioneiro, 
 
Que é a maior razão de nosso existir, 
De nossa luta para conquistar 
Junto aos que amamos o nosso lugar. 
 
15/08/95   Júlio  
 
 

CONQUISTA 
 
Extasia-me a imensidade 
Do mundo, que ora estou a habitar. 
Mundo onde reina a felicidade, 
Lugar onde ninguém usa chorar. 
 
É onde prevalece o amor e a alegria, 
A paz o carinho e a tranqüilidade. 
Parece até um mundo de magia, 
Onde só irradia a felicidade. 
 
Felicidade a ser conquistada 
Nas vidas que conseguirmos viver, 
Na boa ação por nós praticada, 
 
Ou por sabermos moldar nosso querer, 
Fazendo com que ele esteja voltado. 
Para viver em um mundo pronto e acabado. 
 
04/07/95                                      Júlio 
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CONSELHO 

 
O seu mundo tem tanta beleza,  
Tanta coisa boa para desfrutar. 
É só parar e olhar a natureza 
E enxergar sua beleza sem par. 
 
Por isso é bom saber reconhecer, 
Os dias que aqui o Pai lhe faz passar. 
Nunca esqueça de agradecer seu viver, 
Os seus bens e até o poder de se alegrar. 
 
Não esqueça de que a vida é pequena... 
Os anos passam rapidamente. 
Agradeça pois a hora serena, 
Aquela em que eleva a sua mente. 
 
E acostume-se a isto fazer, 
A conhecer sua possibilidade 
de poder ter um belo e rico viver, 
Um viver pleno de felicidade. 
 
Luiz Antônio Palma Silva     13/02/96. 
 
 

REENCARNAÇÃO E AMOR 
 
  A Reencarnação é uma conquista 
  Que o bom Pai se dignou a nos conceder 
 Uma vida única é por demais simplista 
 E quase nada logramos aprender. 
 
  Principalmente o conviver com o irmão 
 E a tudo o que no mundo há a respeitar. 
 Saber a importância de dar a mão, 
Reconhecer que aqui viemos para amar. 
 
Este é um conhecimento muito caro, 
Daí ser nesta terra tão raro 
Os que a ele plenamente se entregam. 
 
O egoísmo e a ambição a ele se atrelam 
E aí estão sempre a nos desafiar, 
A enfrentar a aprendizagem de amar. 
 
Júlio                                               20/02/96. 
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  SENTIMENTO 
 
 Para mim é uma grande alegria 
 Este momento de reflexão. 
 São instantes de muita energia, 
 Momentos que enchem o coração. 
 
 Sinto-o cheio de tranquilidade 
 Por vê-los ,neste mundo procurar 
 E por sentir a felicidade 
 De as vezes podermos nos contatar 
 
Estes contatos plenos de harmonia, 
Cheios de amor e de encantamento, 
São os minutos mais belos deste dia, 
São os que mexem com o sentimento. 
 
A isto nem sei como agradecer, 
É uma dádiva muito importante, 
Que Deus Pai fez bem nos conceder 
Para levar nossos dias adiante. 
 
Osmar   20/02/96. 
  
 

LOUVOR AO PAI 
 
Que o nosso Pai seja glorificado, 
Pelo seu poder de sempre se doar. 
Que o seu nome por nós seja exaltado 
E que saibamos tanto quanto Ele amar. 
 
Pela possibilidade de viver, 
Agradeçamos a nosso bom Deus, 
Por ter-nos permitido acontecer, 
Por aqui podermos ter tantos meus. 
 
Glorificado seja o Onipotente, 
Que tanto aqui nos deu de presente, 
Que carecemos aprender a usar. 
 
O nosso irmão que devemos saber amar 
E o respeito pela natureza, 
Que nos premia com tanta beleza. 
 
Auta de Souza                             27/02/96.. 
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CONSELHO 

 
O seu mundo tem tanta beleza,  
Tanta coisa boa para desfrutar. 
É só parar e olhar a natureza 
E enxergar sua beleza sem par. 
 
Por isso é bom saber reconhecer, 
Os dias que aqui o Pai lhe faz passar. 
Nunca esqueça de agradecer seu viver, 
Os seus bens e até o poder de se alegrar. 
 
Não esqueça de que a vida é pequena... 
Os anos passam rapidamente. 
Agradeça pois a hora serena, 
Aquela em que eleva a sua mente. 
 
E acostume-se a isto fazer, 
A conhecer sua possibilidade 
de poder ter um belo e rico viver, 
Um viver pleno de felicidade. 
 
Luiz Antônio Palma Silva 13/02/96. 
 

 
REENCARNAÇÃO E AMOR 

 
  A reencarnação é uma conquista 
  Que o bom Pai se dignou a nos conceder 
 Uma vida única é por demais simplista 
 E quase nada logramos aprender. 
 
  Principalmente o conviver com o irmão 
 E a tudo o que no mundo há a respeitar. 
 Saber a importância de dar a mão, 
Reconhecer que aqui viemos para amar. 
 
Este é um conhecimento muito caro, 
Daí ser nesta terra tão raro 
Os que a ele plenamente se entregam. 
 
O egoísmo e a ambição a ele se atrelam 
E aí estão sempre a nos desafiar, 
A enfrentar a aprendizagem de amar. 
 
Júlio     20/02/96. 
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SENTIMENTO 

 
 Para mim é uma grande alegria 
 Este momento de reflexão. 
 São instantes de muita energia, 
 Momentos que enchem o coração. 
 
 Sinto-o cheio de tranqüilidade 
 Por vê-los ,neste mundo procurar 
 E por sentir a felicidade 
 De as vezes podermos nos contatar 
 
Estes contatos plenos de harmonia, 
Cheios de amor e de encantamento, 
São os minutos mais belos deste dia, 
São os que mexem com o sentimento. 
 
A isto nem sei como agradecer, 
É uma dádiva muito importante, 
Que Deus Pai fez bem nos conceder 
Para levar nossos dias adiante. 
 
Osmar   20/02/96. 

 
LOUVOR AO PAI 

 
Que o nosso Pai seja glorificado, 
Pelo seu poder de sempre se doar. 
Que o seu nome por nós seja exaltado 
E que saibamos tanto quanto Ele amar. 
 
Pela possibilidade de viver, 
Agradeçamos a nosso bom Deus, 
Por ter-nos permitido acontecer, 
Por aqui podermos ter tantos meus. 
 
Glorificado seja o Onipotente, 
Que tanto aqui nos deu de presente, 
Que carecemos aprender a usar. 
 
O nosso irmão que devemos saber amar 
E o respeito pela natureza, 
Que nos premia com tanta beleza. 
 
Auta de Souza   27/02/96.. 
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CORAÇÃO PURO 
 
Agora  estamos  em um tempo frio, 
Tempo para mais nos aconchegar. 
Época que mais se sente o vazio, 
A chaga que imprime a falta de amar 
 
Amar a tudo o que nos rodeia, 
A tudo o que o Pai para nós criou. 
Admirar a tudo o que medeia  
O tempo que passa e o que já passou. 
 
Curvemos diante do sofrimento, 
Que depura nosso sentimento 
Para tornar melhor o nosso ser, 
 
Para alcançar por fim um bem viver, 
Que  Exemplifique para os que aqui estão, 
Uma grande pureza de coração. 
 
Júlio   21/05/96 
 

  
O PERDÃO 

 
 Humano todos sabemos que é errar, 
Porque nem sempre a sabedoria 
A nós assiste em nosso caminhar 
No nosso viver de cada dia. 
 
A sabedoria dos preceitos, 
Que o Bom Pai do céu nos incita. 
Estes claros e belos conceitos, 
Que  nos direcionam ao evoluir. 
 
Cabe-nos então saber  reconhecer 
E a este nosso irmão oferecer 
E, oportunizar-lhe este aprendizado 
 
De que ele é um fruto muito amado. 
E que  merece de todo o coração , 
Pelos seus erros o nosso melhor perdão. 
 
Júlio    28/05/96 
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IRMÃO MAIOR 
 
Aproveitemos bem este momento,  
Esta nossa hora de reflexão 
Para nela afogar nosso lamento, 
Para por a largo o nosso coração. 
 
Tentemos entrar em sintonia 
Com a casa do Pai no mundo maior, 
Tentemos participar da magia, 
Daquilo que é o melhor do melhor. 
 
Vamos dar asas à imaginação... 
Vamos pedir para nós proteção 
Para bem poder viver este dia, 
 
Dia que tem a marca da alegria,  
Porque nele é que veio a este mundo 
Aquele que nós tem um amor profundo. 
 
Júlio   19/12/95.   
 

 
DESPREOCUPAÇÃO 
 

Devias ser mais atenciosa, 
Procure por onde pisas olhar. 
Tente não ficar tão ansiosa 
Ante as tarefas que há por desempenhar. 
 
Afugente os maus pensamentos,  
Sua vida bonita haverá de estar. 
Muito bons serão os relacionamentos, 
Que aí estarão para poder desfrutar. 
 
Propiciar-te-ão algum crescimento 
Na profissão e no aspecto cristão. 
E isto te será por merecimento 
 
Para por a prova teu coração. 
E assim teres a oportunidade 
De usufruíres da felicidade. 
 
Júlio   16/01/96  
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DOAÇÃO 
 
Estejamos prontos a nos doar, 
Uma doação desinteressada. 
Coerente com a capacidade de amar, 
Que deve estar em nós pronta e acabada. 
 
De nós  mesmos é a melhor doação, 
Aquela que envolve amor e carinho, 
Que nos faz melhores de coração 
E, deixa florido o nosso caminho. 
 
Trilha de muitas existências, 
Marcadas as vezes pelas ausências 
E, por muitas de nossas omissões, 
 
Quando não abrimos nossos corações 
Para a essência que o Pai nos premiou, 
Que é o verdadeiro eu que Ele nos doou 
 
Júlio   27/10/96 
 
 

NOSSA VIDA 
 
Nossa vida devemos preencher 
Com carinho, amor e muita ternura, 
Pois fomos agraciados para viver 
Uma vida cheia de ventura. 
 
A vida é nossa fonte de evolução. 
Ela nos leva ao crescimento, 
Ela engrandece nosso coração 
E, nos faz depurar o sentimento. 
 
Uma vida é um grande presente, 
Que devemos muito bem saber cuidar. 
Um cuidado real não aparente, 
Que nos eleve e nos faça melhorar. 
 
Melhorar e fazer mais belo o mundo... 
Este mundo que o Pai nos presenteou. 
Presenteou-nos com amor profundo, 
Amor que ensinou quando aqui passou. 
 
Osmar   29/10/96 
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 ERRATICIDADE 
 
Como é vazia a erraticidade, 
Não perceber o sentido da vida. 
Uma vida plena de verdade, 
Uma vida feliz e bem vivida. 
 
Passar o tempo assim na ignorância, 
Alienado das belas verdades, 
As vezes voltado para a ganância, 
Que nos imprime outras realidades. 
 
Realidades sem lugar para o amor 
E, que traz impressa alguma dor, 
Que as vezes foge a nossa compreensão, 
 
Por nos deixar duros de coração 
E, infelizes por nos impedir de ver 
O real sentido de nosso viver. 
 
Júlio   12/11/96 
 

 
O AMOR 

 
O amor é o maior aprendizado, 
Que devemos lutar para alcançar. 
O fato de se sentir amado, 
Leva-nos a desta vida mais gostar. 
 
Para isto as vezes há muitas lutas... 
Muita dor e muito sofrimento, 
Porque impõe ao viver, as disputas, 
Que nem sempre envolvem bom sentimento. 
 
Aquele sentimento aprimorado, 
Pouco cultivado nesta dimensão, 
Onde poucos têm bem elaborado 
O que se vai dentro de seu coração. 
 
É o que há de mais puro no universo. 
É o que encanta e nos faz crescer. 
É o que motiva  este meu verso. 
É o que me ensina o meu tempo vencer. 
 
Maria Dolores  l9/11/96 
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MULHER 
 
Tantas coisas belas tem o mundo, 
Que nos oportuniza admirar. 
Tantas coisas de valor profundo 
E, principalmente o poder amar. 
 
E isto quem melhor nos ensina 
Com tanto esmero e dedicação. 
É aquela figura feminina 
Que Deus incluiu em sua criação. 
 
Este ser que tão sabiamente  
Deus nosso Pai teve a confiança 
De fazê-la guardiã, da semente 
Dos filhos que são sua esperança 
 
Para esta criatura notável 
Hoje e sempre rendemos nossa homenagem 
A mulher este ser frágil e agradável, 
Que tudo ensina, até a ter coragem 
 
Júlio   19/11/96 
 
 

  PRESENTE 
 
Com uma vida foram presenteado. 
Devem esta dádiva bem acolher. 
Olhem o mundo por todos os lados, 
Porque este é o jeito de ele bem conhecer. 
 
Conhecimento que leva à evolução 
E, que acena com a possibilidade 
De ter bem aberto o seu coração 
E, de contatar com a felicidade. 
 
Felicidade de a morte vencer, 
De entre outros mundos transitar, 
De poder os entes querido Ter, 
De poder tê-los por perto para amar. 
 
É bom saber que o viver é eterno, 
Que transcende a corpórea vestimenta, 
Que está sujeita ao frio do universo 
E, que pouca coisa sabemos que agüenta. 
 
Dalmo Dalari (Pinhal)       19/11/96 
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ENCANTAMENTO 
 
É nesta situação de encantamento, 
Quando em meu mundo consegues penetrar, 
É quando tocas em meu sentimento 
E o meu coração fazes balançar. 
 
Balançar com toda a tua ternura, 
Com todo teu amor e o teu carinho. 
É quando a felicidade se apura 
Embelezando assim o meu caminho. 
 
Caminhar próprio de minha existência  
Nas dimensões, que ainda tenho de viver 
Para dominar toda a ciência, 
 
Todo o saber, que isto nos faz conhecer 
Para que possamos bem aproveitar  
Esta vida, que o bom Pai nos quis legar. 
 
Júlio    01/08/95 
 
  

ESPERA  
 
Por algo bom sempre estamos a esperar. 
E isso ajuda em nosso viver. 
Boas coisas sempre estamos a aguardar, 
Coisas que marquem nosso vir a ser. 
 
Nisto estamos sempre a refletir. 
Reflexão que muito nos impulsiona, 
Que nos faz sonhar e as vezes sentir, 
Algo que nossa vida revoluciona. 
 
Revoluciona por com ela mexer, 
Porque as vezes influi em nosso querer 
E nos leva a melhor meditar. 
 
Incita-nos a melhor valorizar 
Os momentos, que ainda se tem por viver. 
Momentos que só podem nos favorecer. 
 
28/11/95   Osmar 
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ESPERA POR ALGO BOM 
 
Oh! Meu Pai de amor e ternura… 
Aqui estou humildemente a lhe implorar, 
Que conceda ao meu irmão a ventura 
De poder seus dias viver sem chorar. 
 
Ajude  Oh! Pai a vencer estes dias, 
Dias de tristeza pelo pensamento 
De quem lhe deu tantas alegrias 
Por sua nobreza de sentimento. 
 
Que o meu amigo pare de chorar, 
Que o nosso irmão agora consiga galgar 
Vários degraus em sua evolução, 
 
Para gozar  de invejável posição  
Nesta outra vida, nesta outra esfera, 
Com a felicidade a sua espera. 
 
05/09/95  Maria Angélica 
 
 

ESPERA E BUSCA 
 
Quando chegamos no ocaso da vida, 
Desta vida material e terrena, 
Assumimos uma nova lida 
Mais profícua e nem sempre mais amena. 
 
Aqui temos uma visão maior. 
A vida assume outra dimensão. 
Muda o nosso conceito de pior 
Nossa estrada aqui tem uma só mão. 
 
Mão que nos leva ao bem procurar. 
O bem de todos que nos cercam. 
Aqui ansiamos por poder abraçar 
A todos aqueles que nos amam. 
 
E este amor ultrapassa a fronteira 
Do que aí vocês conhecem por “além”, 
Pois a vida aí passa ligeira, 
Principalmente quando o amor contém. 
 
Um amor que vem de muitas eras  
E que nos carreia tanta saudade. 
Saudade até de minhas esperas 
Por estas tardes de felicidade. 
07/11/95    Manoel 
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FALAR DE AMOR 
 
Cultivemos os nobres sentimentos, 
Aqueles que melhores nos fazem. 
Aqueles que abafam nossos lamentos 
Pelo muito que nos ajudam também. 
 
O melhor deles é o carinho, 
Que só boas coisas propiciam. 
É o que ornamenta o nosso carinho, 
Quando em nossas jornadas nos guiam, 
 
Quando fazem de nosso vir a ser 
Um exemplo de como se viver, 
Para tudo o que é de bom alcançar 
 
Aqui, neste mundo onde é raro amar, 
Onde tão poucos abrem seu coração 
Para de amor falar com seu irmão. 
 
19/09/95    Júlio 
 
 

CARIDADE 
 

Meu Deus, meu Pai de amor e bondade. 
Ajude-nos a abrir nosso caminho 
Para andarmos na trilha da caridade, 
Uma trilha ,as vezes , com muito espinho. 
 
Espinho que calca nossa compreensão, 
Porque faz preciso o entendimento, 
Chega a machucar nosso coração, 
Mas é para o espírito o alimento. 
 
É o que nos fará merecedores 
De momentos felizes, não só de dores, 
De tristezas e infelicidades. 
 
Dê-nos horas ricas em qualidade, 
Tempos plenos de amor e de alegria, 
Inacreditáveis como a magia. 
 
Maria Angélica  27/10/98 
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INCREDULIDADE 
 
Muito difícil para alguns é crer, 
Que existe um Pai sempre a assistir, 
Que só nos pede o saber bem viver 
E sempre lutar para evoluir. 
 
Evolução que pressupõe muito amor, 
Muito carinho, muita devoção, 
O que entretanto não exclui a dor, 
Que é o que educa o nosso coração. 
 
É o que nos faz viver com coragem... 
Faz-nos ter da vida melhor imagem 
E nossos irmãos mais de perto enxergar. 
 
Deixa-nos mais sensíveis para amar 
 E coloca-nos, sempre em posição  
 De saber melhor agir com o coração. 
 
Júlio    27/10/98. 

 
    

GRAÇAS A DEUS 
 
 Deus! Meu Pai do céu onipotente... 
Tu que nos destes um mundo tão belo 
E que ainda nos fizestes presente 
Da mediunidade que é como um elo. 
 
Elo que nos une a amados entes, 
Que anteciparam-nos na passagem, 
Que hoje habitam dimensões diferentes, 
Que agraciam-nos com sua mensagem. 
 
Mensagens de esclarecimentos 
E que, tanto servem para esclarecer 
Nossos complicados sentimentos, 
 
Que tanto limitam o nosso viver, 
Porque não nos deixam ver claramente, 
Que viver é para nós um presente. 
 
Cornélio Pires    27/02/96. 
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FARPAS 
 

Atentem para a vida presente, 
Sem se preocupar com o que está por vir. 
A vida neste mundo é aparente, 
Nela deve-se buscar o evoluir. 
 
Devem-se preocupar em melhores ser, 
Em buscar cada vez mais o conhecimento, 
Pois ao final de todo vir a ser,  
O que importa é ter bom sentimento. 
 
Sentimentos de paz e de ternura 
Pelo irmão, que sempre está por perto. 
Aquele que lhe concede a ventura 
 
De poder vislumbrar o que é certo. 
Aquele que está sempre à sua mão, 
Aquele que lhe fala ao coração. 
 
Júlio    07/03/96. 
 

 
HOMENAGEM 

 
Fiquei feliz com sua homenagem. 
Sensibilizou-me o seu carinho, 
Que bom ter-lhe ficado boa imagem 
Do que aí vivi, do meu caminho. 
 
Grande é sua responsabilidade, 
Diante do ser que acaba de chegar. 
Conquistar para ela a felicidade 
Será o seu objetivo a alcançar. 
 
Esteja agora bem preparado 
Para ajudar, quem foi para o seu lado 
Para sua maior realização, 
 
Porque terá sob sua proteção 
Alguém, que lhe fará muito sorrir, 
Muito sonhar e muito evoluir. 
 
03/10/9   Júlio 

(Para a Júlia) 
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IGNORÂNCIA 
 
Grande é o peso da ignorância, 
Sempre nos predispõe ao sofrimento. 
Sofrimento que nos ativa a ânsia 
De poder satisfazer nosso intento. 
 
Intento de ter um viver feliz. 
Um viver repleto de alegria. 
Onde o bem querer seja a raiz, 
O comprometimento de seu dia. 
 
Dia para ser bem aproveitado, 
Pelo conhecimento bem marcado 
Das situações que precisa viver, 
 
Por tudo que o que necessita saber,  
Para uma vida plena poder levar 
E qualquer sofrer saber afugentar. 
 
14/11/95   Júlio 
 

 
INFLUÊNCIAS 

 
Procure ter um viver sossegado 
E tente ao irmão muito bem fazer. 
Este irmão que vive tão zangado 
E descontente com que está a viver. 
 
Faça-o ver que este descontentamento 
Tira de seu viver a alegria, 
Pois somente o bom sentimento 
Leva-nos a bem viver nosso dia. 
 
Entretanto se isto não conseguir, 
Não se preocupe pois em seu devir 
Muita satisfação é que terá. 
 
Só alegria é o que lhe ocorrerá, 
Embora algum mau sentimento 
Tente influir em seu procedimento. 
 
19/09/95    Júlio 
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IRREALIDADE 
 
Quando tudo nos parece escuro, 
Quando o mundo perde sua beleza 
E pensamos, que estamos em apuro 
E a contrariar a nossa natureza. 
 
É um tempo que não consideramos 
Os bens, com que fomos agraciados. 
Não consideramos os que amamos 
E caminhamos de olhos vendados. 
 
É um viver alienado do mundo. 
É ignorar o grande presente, 
Que nosso Pai com seu amor profundo, 
 
Com seu grande coração clemente, 
Nos propicia para nosso crescer 
E um dia, sua companhia ter. 
 
17/07/95   Júlio 

 
 

  APRENDIZADO 
 
Tente não desviar sua atenção. 
Procure em seu trabalho se concentrar. 
Valorize esta recomendação, 
Porque este é o meu jeito de lhe falar. 
 
Fala que tanto nos auxilia, 
Porque juntos podemos aprender 
A buscar o que mais nos alivia, 
Neste nosso bom e eterno viver. 
 
Viver para o amor sempre buscar, 
Viver para aprender a rir e a chorar, 
Para os caminhos do progresso atingir 
 
E, assim cada vez mais evoluir 
E, conseguir com este aprendizado, 
Ter um dia o Pai ao nosso lado. 
  
Júlio    22/10/96 
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LUTA 
 
Não se apegue a nada deste mundo… 
Procure a confiança cultivar 
Tente acreditar que o viver fecundo 
É aquele voltado para muito amar. 
 
Amar os irmãos com os quais convivemos, 
Que repartimos nossas alegrias. 
Aqueles que de perto mais queremos  
E que compartilham de nossos dias. 
 
Em um compartilhar amoroso, 
Que venha a nos facultar o gozo 
De uma vida feliz e serena, 
 
Que é nosso objetivo a conquistar, 
Pois quem consegue viver para amar, 
Consegue uma vida bem mais plena. 
 
15/08/95   Júlio 

 
 

MEU INIMIGO 
 
Como é bom a gente ter um inimigo! 
As nossas qualidades são notadas,  
Pelo carinho bom de bom amigo, 
Nossas  más qualidades são negadas! 
 
Um inimigo honesto é utilíssimo, 
Todos os nossos defeitos criticados, 
Criticados de modo eficientíssimo, 
Nossos erros, são todos estudados! 
 
Enquanto nosso amigo nos eleva, 
Semeando em nossa alma só vaidade, 
Quem nos quer mal, critica e então nos leva 
 
Ao reconhecimento da verdade!... 
Em agradecimento, sempre eu digo! 
Bendito sejas tu, bom inimigo! 
 
Fevereiro de 1967  Júlio de Souza 
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MINHA ALEGRIA 
 
Meu amigo! Que bom te ver de novo! 
De contigo poder, novamente orar. 
Porque a oração é o segmento é o ovo 
Que sempre devemos fazer germinar. 
 
Dela nascem a alegria e a coragem  
Para os embates da vida vencer. 
Ela é a nossa forma de mensagem 
Para bem melhorar o nosso viver. 
 
É o nosso jeito de ao Pai nos achegar, 
De nossas dificuldades superar 
E de mais felizes poderemos viver, 
 
Para assim um dia conseguirmos ter 
Junto ao Pai, uma vida mais plena, 
Livre de qualquer mazela terrena. 
 
24/10/95    Júlio 
 
 

MINHA NOVA MORADA 
 
É muito grande minha alegria. 
Bem maior ainda é a minha paz, 
Vivo aqui momentos de magia, 
Com a quietude que esta a dimensão traz. 
 
Só uma coisa aqui pode maltratar, 
É esta coisa sabemos que é a saudade. 
As vezes chega até a nos machucar, 
Se não entendemos nossa realidade. 
 
Esta realidade diferente, 
Em que o real aparece bem marcado, 
Porque aqui nada há de aparente, 
Tudo aqui nos é muito bem contado. 
 
Aqui maior é a compreensão, 
O entendimento  é uma facilidade, 
Porque aqui se fala com o coração, 
Aqui se cultua a felicidade. 
 
06/02/96 João Antônio Palma Silva 
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MULHER 
 
Delicadeza e beleza de alma. 
Fonte de amor e de segurança. 
Porto seguro, que tanto acalma. 
Fonte de paz e de muita bonança. 
 
As vezes dona de inconstância. 
As vezes medrosa de suas ações. 
Mas sempre a ultima instância, 
Cheias de sentimento em seus corações. 
 
Sua fortaleza todos conhecem. 
Prá defender  os filhos até se esquecem, 
De tudo ao redor, até de si mesmas, 
 
Sem se preocupar com dores nenhumas. 
Muito são os exemplos de bondade, 
Destas rainhas da humanidade. 
 
24/07/1990    Júlio 
 

 
NADA 

 
Procure se manter mais atenta, 
Mais tranqüila e mais sossegada, 
Atenha-se mais ao que lhe sustenta, 
Sem se importar com um fato que ...é nada. 
 
Nem mais entendo sua preocupação, 
Este apego  a coisa tão pequena. 
Desvie a ótica de sua emoção 
Para coisa mais leve, mais serena. 
 
Creia nos amigos verdadeiros, 
Que lhe dão os conselhos primeiros 
E que estão prontos a lhe amparar. 
 
São os que lhe ajudam a se resguardar, 
Que até protegem sua integridade, 
Pois pensam em sua felicidade. 
 
Júlio 
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NÃO  
 
Palavra de grande significado, 
Que tem propósito de bem marcado, 
Porque muitas vezes vem a definir 
O nosso viver, ou o nosso devir. 
 
É uma pequena  palavrinha. 
É fácil, veja se você adivinha... 
Ela pode até causar decepção, 
Quando vai direto em nosso coração. 
 
Uma privação é que nos anuncia. 
Pode as vezes enfear nosso dia, 
Por nos negar algo que queremos. 
 
Entretanto nós sempre a dizemos. 
Fazemo-lo até sem preocupação, 
Sem medir a conseqüência de um não. 
 
28/11/95     Júlio 
 
 

NASCIMENTO 
 
Não se deve viver da fantasia. 
Deve-se a vida com coragem enfrentar, 
Porque vivenciar só a magia 
Sem com a realidade contatar? 
 
Difícil as vezes é a realidade. 
As vezes nos impõe sofrimento. 
Mas depois vem a felicidade, 
Que nos permite o refazimento. 
 
Um refazimento seguro e total, 
Que nos permite uma vida bem viver. 
Uma vida boa, longe do mal 
E de tudo o que impede crescer. 
 
Crescimento por todos ansiado 
Por ser nosso único jeito de ter  
Um viver real e, bem ao lado 
De quem um dia, nos permitiu nascer. 
 
21/11/95   Luís Antônio 
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NOSSA VIDA 
 
O pai nos deu uma vida eterna. 
Nela passamos por muitas dimensões. 
Isto porque por seu amor paterno, 
Quer purificar nossos corações. 
 
Por isso nosso viver é uma luta. 
E muita vontade precisamos ter 
Para vencer toda e qualquer disputa, 
Que pelo nosso trajeto ocorrer. 
 
A coragem deve estar presente 
Em nossas horas de dificuldade, 
Porque tudo nesta vida é aparente 
Até o surgir da felicidade. 
 
Observe que é tudo passageiro, 
Tudo passa como passa o vento. 
As vezes de leve outras ligeiro, 
Por isso tente bem viver o seu momento. 
 
10/10/95   Júlio 
 
 

VICISSITUDES 
 
A nossa vida passa ligeira, 
Nela trilhamos nosso caminho, 
Que as vezes vem cheio de poeira, 
Repleto de pedra e de espinho. 
 
Entretanto estas vicissitudes  
É que para o Pai nos impulsionam, 
Porque com elas podemos aprender 
O que os bons sentimentos proporcionam. 
 
Eles nos fazem bem melhores ser. 
Conscientizam-se de nosso dever 
Para com o Pai e com nossos irmãos. 
 
Ensina-nos a dar-lhes nossas mãos, 
Leva-nos sempre a querer nos abraçar 
E ensina-nos aos irmãos muito amar. 
 
05/09/95   Júlio 
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 NOSSO CAMINHO 
 
Gosto muito de sentir saudade  
De bons momentos poder reviver. 
É um contatar com a felicidade, 
Que um dia nós pudemos conhecer. 
 
A saudade tem a sua magia 
E, se a sentimos intensamente, 
É uma situação que nos extasia, 
Por se um sentimento eloqüente. 
 
É um sentimento que nos faz sonhar 
E, conhecer a intensidade de amar, 
De relembrar as nossas alegrias. 
 
As boas horas de alguns de nossos dias, 
Dias cheios de ventura e carinho, 
Que encontramos em nosso caminho. 
 
Júlio    02/07/96 
 
 

  O AMOR 
 
O amor tem na sua essência a magia 
De nos fazer bem viver e até sonhar. 
Ele nos dá a suprema alegria 
E torna mais fácil nosso caminhar. 
 
Ele é o mais belo dos sentimentos. 
Está sempre atrelado à doação. 
Faz-nos melhor viver nossos momentos. 
Ele burila o nosso coração. 
 
Tem também o Dom de nos humanizar, 
De direcionar o nosso querer, 
Para nós pode também determinar 
 
O que, para nossa vida escolher 
Para uma grande evolução atingir 
E, a real condição humana assumir. 
 
Júlio   09/07/96 
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PARA QUE VIVER? 
 
Um bom viver, todos nós esperamos 
Para isso nossos passos convergem. 
Sempre buscamos o que mais gostamos 
E nem sempre gostamos do que nos mantém. 
 
Para nos mantermos bem é preciso 
  De bem com a vida continuamente estar. 
Há que se Ter também muito siso 
Para saber qual é o seu certo lugar. 
 
Lugar que o Pai lhe deu de presente, 
Enquanto da vida puder desfrutar. 
Cuidando para não ser aparente 
A impressão, que dá do seu bem estar. 
 
Lute pelo que é verdadeiro, 
Pelo que é exatamente real, 
Pela conquista do valor primeiro, 
Que deve ser seu maior ideal. 
 
João Antônio Palma da Silva  09/07/96 
 

 
OLHOS DA ALMA 

 
Muitos ensinamentos existem 
Para uma boa vida poder levar. 
Mas tão poucos deles até se esquecem, 
Muitos por eles passam sem se importar. 
 
Entretanto o que procuram conhecer, 
É como uma vida fácil levar. 
Mesmo que um dia isso possa lhe doer, 
Aquela dor que vai lhe aperfeiçoar. 
 
Perfeição  que lhe dará com certeza, 
Uma alegria, que sempre vai durar 
Porque conhecerá a beleza 
 
Em tudo aquilo, que vier a enxergar 
Com os olhos desta vida terrena, 
Que é tão insignificante e tão pequena. 
 
 Júlio   16/07/96 
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 BUSCA CONSTANTE 
 
Todos procuram a felicidade. 
Todos querem um vida boa levar. 
Isso é o que esperam com grande ansiedade 
Os que nesta terra logram habitar. 
 
Esta é a preocupação primeira 
Da maior parte de nossos irmãos, 
Porque viver bem, não há quem não queira, 
Para todos esta é a importante opção. 
 
Opção que as vezes bem caro custa, 
Mas raro seu preço nos assusta, 
Por isso atentemos por conhecer 
 
Em nossa vida nosso real dever, 
Porque  é com isto que vamos pagar 
Para uma boa vida sempre levar. 
 
Júlio     16/07/96 
 
 

GRATIDÃO 
 
Gratidão é o que devemos sentir 
Por uma boa vida poder levar. 
Uma vida em que venha a persistir 
A caridade , a humildade e o bem querer. 
 
Um novo tempo de crescimento, 
Uma outra chance, outra oportunidade  
Para se obter, um refazimento 
Mais completo da personalidade. 
 
Uma nova forma de se hominizar 
Para com muita força, poder amar 
A todos aqueles, que nos rodeiam. 
 
A todos os que a nós propiciam 
Uma estrada alegre e bem florida, 
Para alegrar nossos dias de vida. 
 
Júlio   23/07/96 
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 GRANDE VIRTUDE 
 
Acredito que não é fácil definir 
Nesta vida a felicidade. 
Esta coisa tão boa de sentir 
Ao poder contatar com a realidade. 
 
A realidade que nos apresenta 
No decorrer de nossa existência, 
É a alegria que tão bem assenta 
Em nossos estados de consciência, 
 
Quando podemos melhor perceber 
O grande Dom, que é o de poder viver 
E de poder aos irmãos muito amar. 
 
Conseguir por inteiro se doar 
E sentir-se manter nesta atitude,  
Que é a mais nobre e a mais bela virtude. 
 
Júlio    23/07/96 
 
 

  LEALDADE 
 
Devemos cultivar a lealdade. 
Uma grande alegria e um bem viver. 
Tudo dentro da simplicidade, 
Que deve nosso privilégio Ter. 
 
É o mais alto grau de respeito ao irmão. 
O irmão que nos ampara em nossa vida. 
E que, continuamente nos dá a mão 
E a nossos males dá sempre guarida. 
 
Ele que realmente nos estima,  
Nos protege, ajuda e nos anima 
E nos leva a bons momentos passar. 
 
Ele que tão verdadeiramente 
Demonstra o quanto nos pode amar 
E, que tanto nos faz sentir contente. 
 
Júlio   06/08/96 
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ESCOLHA 
 
É você quem escolhe o seu caminho. 
Aquele que melhor deve trilhar. 
Mesmo que nele encontre espinho, 
Estes existem para lhe ensinar. 
 
Ensinar até o que melhor querer 
Para bem neste mundo se ajustar. 
E assim Ter aqui um belo viver,  
Um viver onde possa muito amar. 
 
Amar a tudo aquilo que o rodeia. 
E este amor deve ser o que medeia  
O seu acender e apagar das luzes. 
 
Luzes que as vezes nos trazem cruzes,  
Que sintonizam com o merecimento 
De uma luta por um bom sentimento. 
 
Júlio   06/08/96 
 
 

  OUSADIA 
 
Na vida é importante o discernimento, 
O saber o que é melhor para fazer. 
Faz-se mister Ter bom sentimento, 
Carece bons costumes desenvolver. 
 
Costumes que conduzem  ao crescimento 
Da fé, da moral e da honestidade, 
Paradigmas de comprometimento 
De amor, de carinho e de caridade. 
 
Isso  é o que faz nossa essência evoluir. 
O nosso verdadeiro eu crescer. 
Lutemos para tudo isso possuir, 
 
Porque só isto nos fará merecer 
Tudo aquilo que ao Pai vamos pedir, 
Em nossa ânsia de muito possuir. 
 
Júlio   13/08/96 
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 OPORTUNIDADES 
 
A esperança é coisa para não perder. 
Na vida devemos acreditar. 
No Pai que nos permitiu  este viver, 
Nele é que podemos nos apoiar. 
 
Ele que cuida tão bem de nossos dias, 
Que nos dá mais do que merecemos,  
Que nunca nos deixa com as mãos vazias 
E que nos permite Ter tudo o que temos. 
 
Faculta-nos os esclarecimentos 
Da dinâmica de nossas vidas, 
Permite-nos viver bons momentos, 
 
Principalmente em nossas lidas, 
Quando nos propomos a abraçar 
As oportunidades  que surgem de amar. 
  
Júlio     13/08/96 
 
 

  AQUIESCÊNCIA 
 
Como é bom o seu nível de aceitação 
E o saber, que esta vida é passageira, 
Que os problemas nos levam a evolução 
Para alcançar uma vida verdadeira. 
 
Nesta terra reina a efemeridade 
E a escassez de amor é um fato patente. 
Isto é o que gera a infelicidade. 
É o que nos impede de viver contente. 
 
Suas dores tente compreender, 
Porque o que agora está a acontecer 
Tem em vista o seu maior crescimento. 
 
É uma depuração de sentimento 
Para assim melhor poder se deleitar, 
Com o que o Pai está a lhe preparar. 
 
Júlio   21/08/96 
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NOSSO DEVER 
 
O dever é a verdadeira tese. 
Deve ser nosso conceito primeiro. 
Não há para ele  uma antítese, 
Como síntese ele é pioneiro. 
 
Fácil entender esta dialética, 
Sentir sua real transcendência, 
Porque não há o que ultrapasse a ética 
De um viver e de se Ter clemência. 
 
Clemência é a maior disposição 
De ao irmão, que nos  rodeia auxiliar. 
De Ter sempre estendida a nossa mão 
 
E estar sempre disponível para amar 
E, lutar para superar os defeitos, 
Tentando trilhar caminhos perfeitos. 
 
 Júlio                                           16/04/96. 
 

 
AMOR 

 
Deixe-me usar a sua caneta, 
Eu que nunca jamais tentei versejar. 
Não  reparem minha rima perneta, 
Porque vou tentar de amor lhes falar. 
 
O amor nos eleva além das fronteiras, 
Do que de mais belo há neste mundo. 
E as horas aí passa ligeiras 
E o descaso por ele é profundo. 
 
Só se pensa em momentos de alegria, 
Sem se importar com uma vida vazia 
E desprovida de bons valores. 
 
Valores que mudam  no viver as cores, 
Que nos fazem mais beleza enxergar 
E que nos deixam prontos só para amar. 

 
Wilson Soares Borges             16/04/96 
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O AMOR É MAGIA 
 
Algo que nos engrandece é o amor. 
Faz-nos viver momentos de magia. 
Pode até nos trazer alguma dor, 
Mas quase sempre o que traz é alegria. 
 
O amor é o que nos faz evoluir, 
Leva-nos a apurar os sentimentos, 
Porque facilmente nos faz distinguir 
O que  há de melhor em nossos momentos. 
 
Com ele vivemos intensamente. 
É o grande alimento de nossa mente. 
É a essência da felicidade... 
 
Ele nos enche de caridade. 
Ele nos ensina a como nos doar 
E aos nossos irmãos nos ensina a amar. 
 
   Júlio    25/06/96 
 
 

         TRILHA DA EVOLUÇÃO 
 
Procure  jogar bem longe a tristeza, 
A alegria é o que se deve cultivar 
Para enxergar assim toda a beleza, 
Que a todo o instante está a lhe rodear. 
 
Beleza que o bom Pai lhe concedeu 
Para neste mundo, poder bem viver 
Para isto foi, que você aqui nasceu, 
Mas deve lutar para isto merecer. 
 
Lute para ter merecimento. 
Não desperdice as oportunidades 
De aprimorar o seu sentimento 
E, de buscar as grandes verdades. 
 
Verdades que muito lhe farão sentir, 
A grandeza deste belo lutar, 
Porque esta luta para evoluir 
Constantemente devemos abraçar. 
 
Maria Dolores  25/06/96 
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DESPEDIDA 
 
Participastes de uma despedida, 
A tristeza invadiu seu coração, 
Por ver partir uma pessoa querida  
E para quem a morte foi a solução. 
 
Solução para evitar sofrimento 
E para uma vida melhor se encaminhar. 
Este alguém, que aí esteve sempre atento 
E que tão bem, soube aos seu amar. 
 
Para nós, foi motivo de festa, 
De alegria, de muito prazer. 
O que para vocês é hora funesta 
 
Aqui, é o nosso jeito de receber 
Os irmãos, que para cá se encaminham, 
Quando aí,  as suas horas terminam. 
 
Júlio 27/06/96 
 
 

 LIÇÃO DE VIDA 
 
Há que se ter disposição para enfrentar, 
Todas aquelas vicissitudes, 
Que um dia ousastes programar 
Para saber tomar boas atitudes. 
 
Atitudes, que levem ao crescimento, 
Que possam te ajudar a bem melhor ser, 
Pois vão aprimorar teu sentimento, 
De forma a te oferecer um bom viver. 
 
Um viver para gozar plenamente 
De muito amor e muita ventura. 
Um viver onde não haja a semente 
Nem da tristeza ,nem da amargura. 
 
Onde as belezas possam bem enxergar 
E o amor seja mais importante. 
O que mais tu haverás de buscar 
Para o teu companheiro constante ?. 
 
Luís Antônio Palma Silva 02/07/96 
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O AMOR 
 
O amor é  o que há de mais sublime 
Neste mundo, que ora estamos de habitar. 
É um sentimento que sempre redime 
Os erros que aqui costumam ter lugar. 
 
O amor é um sentimento bonito, 
Que bem preenche a nossa vida. 
O seu cultivo deve ser como um rito, 
Que tanto nós devemos dar guarida. 
 
O amor é a mola mestra do mundo, 
É um sentimento belo e fecundo, 
Que nos impulsiona em nosso viver. 
 
É o que orienta o nosso querer, 
É o que nos enche de ansiedade, 
Mas o que nos propicia a felicidade. 
 
08/08/95                                      Júlio 

 
 

O HOMEM 
 
 

O homem e sua historicidade, 
Com uma vida repleta de emoções, 
Possui uma útil faculdade 
De medir, de muitas formas, suas ações 
 
Tem uma condição de bem identificar, 
Delimitar a situação existente, 
Perceber detalhes e até planejar 
Na limitação que fizer presente. 
 
Nesta visão boa que tem o mundo,  
Recebeu este prêmio profundo, 
De poder bem ver até apreciar 
 
O que o conhecimento proporcionar. 
O homem... que tem origem perfeita 
E da qual, só o Pai tem a receita. 
 
23/07/1990.   Júlio 
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  PERFEIÇÃO 
 
Não se cansem de buscar a perfeição, 
Dirijam para ela o caminhar. 
Ela que eleva nosso coração, 
Ela que nos predispõe para amar. 
 
A sua busca deve ser constante, 
Deve ser a justificativa 
Para vivermos o nosso instante, 
Para termos uma vida passiva. 
 
Uma vida que nos leve a aproximar 
Daqueles, que tanto nos sabem amar. 
Um amor forte e desinteressado, 
 
Que não nos faz sentir abandonado 
E, que nos faz muito bem ver a beleza, 
Que nos oferece a natureza. 
Júlio   22/10/96 
 
 

O QUE É CHORAR... 
 
Chorar é extravasar a tristeza. 
É deixar bem alto o coração falar. 
É não saber administrar a aspereza 
Dos problemas que nos vêm rondar. 
 
Ronda que se faz necessária  
Para atingirmos maior evolução. 
A tristeza é uma atitude primária, 
Que tanto machuca o coração. 
 
A tristeza vem do inconformismo 
De quem só crê no positivo 
E, que a “Lei do Pai” não quer assumir. 
 
A “Lei” do crescimento e do devir, 
Cuja meta é nos fazer melhores, 
Para bem entender todas as dores. 
 
29/04/97   Júlio  
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OBSCURIDADES 
 
Sinto falta das nossas conversas, 
De seu esforço para entender  
As tantas coisas, que ficam imersas  
Neste mundo, que ora estamos a viver. 
 
Coisas que escapam à nossa compreensão,  
Da dificuldade de compreender  
As particularidades de nosso irmão, 
Aquele, com o qual precisamos conviver, 
 
Tendo uma convivência amorosa, 
Amiga, leal e afetuosa. 
Verdadeira convivência de irmãos, 
 
Para alcançar os objetivos mais sãos, 
Aqueles que nos farão muito crescer 
E caminhar para quem nos deu o ser. 
 
27/07/95   Júlio  
 
 

OTIMISMO 
 
Não se deve dar abrigo à tristeza, 
Nem agasalho ao pessimismo. 
Deve-se lutar pela proeza 
De poder viver com otimismo. 
 
Viver para enxergar o mundo belo, 
Tentando da vida usufruir 
Toda e qualquer ligação, todo o elo, 
Que nos une com quem nos deu o existir. 
 
Existir que vai nos propiciar 
Um dia, um bom lugar alcançar. 
Um lugar que nos permita viver. 
 
Uma vida, sem nada para temer. 
Uma vida onde o que haja para esperar, 
Seja gozar das delícias de amar. 
 
26/09/95   Júlio 
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PERFEIÇÃO 
 
Não se assuste com o tempo a passar 
Porque eterna é a sua vida. 
Muito ainda há para caminhar 
E nisso deve ser precavida. 
 
Deve cuidar para abrir seu caminho 
E estar sempre atento ao seu dever  
Para não se ferir com o espinho,  
Que ele as vezes tem e que pode doer. 
 
E saiba, que a dor deste ferimento 
Dói mais porque mexe com o sentimento, 
Que é o que de mais nobre  possuímos 
 
Neste mundo em que entramos e saímos, 
Sempre buscando um melhor coração, 
Porque ansiamos pela perfeição 
 
29/08/95   Júlio 
 

 
PLANEJAMENTO 

 
É muito importante o planejamento 
De nosso viver, de nosso afazer, 
E, assim não haja comprometimento 
Daquilo que constitui nosso dever. 
 
Dever que atenda com plenitude 
Ao nosso propósito primeiro. 
Aquele que tem grande virtude 
De saber se doar por inteiro. 
 
Doar-se às causas ligadas ao Pai. 
Ao Pai que com tanto amor nos premia 
E, de quem tantas bênçãos em nós cai. 
 
E sempre caem para nos aliviar 
Dos sofrimentos do dia a dia, 
Que tanto insistem em nos maltratar. 
 
14/11/95    Júlio 
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  BELEZA 
 
Quão sugestiva é a beleza! 
As tantas que nosso mundo contém. 
Curvemo-nos ante à natureza 
À perfeição que toda ela contém. 
 
Atente para a beleza das flores 
E, por sua imensa variedade. 
Servem para marcar nossas dores 
E, também nossa felicidade. 
 
E a sonoridade dos passarinhos 
E, o colorido de sua plumagem, 
Muito alegram os nossos caminhos, 
Dão a este mundo uma linda imagem. 
 
Mas o mais importante entretanto, 
É bem saber tudo isto apreciar. 
É poder admirar, enquanto 
Se é dono da capacidade de amar. 
 
15/10/96 Jacira Granato Cunha San Martim 
 

 
 

PREDISPOSIÇÃO 
 
Aprenda a confiar no futuro. 
Saiba acolher suas provações. 
Em nosso viver nada há de obscuro, 
Se soubermos fazer nossas orações. 
 
Eles nos fazem ao Pai achegar 
E viver com mais tranqüilidade. 
Mostra-nos que também se pode amar, 
Aqueles que já estão na eternidade. 
 
Principalmente o amor verdadeiro,  
Aqueles que nos faz prisioneiro 
Dos irmãos, que vivem em nosso coração. 
 
Irmãos que ajudam nossa evolução, 
Em cuja mão podemos apoiar, 
Porque realmente sabem nos amar. 
 
29/04/97    Júlio 
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PREOCUPAÇÃO 
 
Cultivamos a serenidade, 
O amor é o que devemos sempre buscar, 
Caso queiramos a felicidade 
Para bem nossos dias passar. 
 
Nesta direção vamos caminhar  
E uma bela caminhada a fazer. 
Sabendo realmente como amar, 
Como agradecer a quem nos deu o ser. 
 
Agradecer pela oportunidade 
De viver esta realidade, 
De neste mundo poder habitar, 
 
Para aqui tentar aprender e amar  
E assim não precisar muita espera  
E assim, chegar a outra mais alta da esfera. 
 
29/08/96   Júlio 

 
 

PRIMAVERA 
 
Gosto de falar da primavera, 
Da beleza dos jardins floridos. 
De todos os sonhos e quimeras 
De agora e de até dos tempos idos. 
 
É bom saber que é eterno o viver, 
Porque a vida é uma aprendizagem. 
Até conseguirmos bem melhor ser, 
Até termos uma boa imagem. 
 
Imagem que venha a todos agradar 
Pela grande capacidade de amar 
E, de bem enxergar o nosso irmão. 
 
E, de saber por a larga o coração 
E conseguir firmemente se manter 
Nos limites, do que é nosso dever. 
 
7/11/95   Júlio 
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REALIDADES 
 
Muitas faces tem a realidade. 
De mil maneiras podem se mostrar. 
Em qualquer uma há felicidade, 
Em qualquer uma sente-se o que é amar. 
 
A dimensão em que hoje tomo parte, 
É uma realidade diferente. 
Nela tudo tem aparência de arte, 
Tudo aqui é real, nada é aparente. 
 
Vivo aqui num mundo de magia, 
Rodeado de amor e alegria. 
É um mundo novo cheio de beleza, 
 
Beleza interior e na natureza, 
A beleza da sinceridade, 
Aqui só tem amor, não tem maldade. 
 
21/11/95  João Antônio 
 

 
REENCARNAÇÃO 

 
A vida vai além dos limites, 
Que muitos dizem conhecer. 
Há uma variedade de palpites 
Sobre o que é realmente viver. 
 
São poucos os que aí conseguem entender, 
Que a vida ultrapassa o túmulo. 
Para muitos isto é difícil entender, 
Para muitos isto é o cúmulo. 
 
O cúmulo ou até uma sandice, 
Porque muito apegados à terra estão. 
Chegam a classificar de crendice, 
Os que a estes problemas dão atenção. 
 
Mas isto não é muito importante, 
Porque todos têm a sua disposição  
Tempo, para aprender a ser confiante 
De que realmente há reencarnação. 
 
30/01/96  Cornélio Pires 
João Antônio Palma Silva. 
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RESPONSABILIDADE 
 
Assuma esta responsabilidade. 
Ofereça a mão a quem lhe ajudou, 
Pois creia que é uma felicidade 
Poder retribuir p que ganhou. 
 
Um outro sentido terá sua vida, 
Seus sentimentos foram acolhidos 
E seu amor encontrou guarida, 
Os seus dias foram bem vividos. 
 
Agora então é hora de agradecer 
A quem lhe ajudou muito bem viver. 
É hora de retribuir com carinho, 
 
A quem pôs flores em seu caminho 
Para adornar onde você ia passar 
Para tanto amor poder vivenciar. 
 
Júlio   27/08/96 
 
 

ENCANTAMENTO 
 
Muitos apostam no encantamento, 
Que  propicia a mediunidade. 
Na grande alegria e no alento 
De saber que há esta possibilidade. 
 
Possibilidade de poder sentir, 
Ou de falar com aqueles  por quem chama, 
Porque a vida é para evoluir, 
Nada nos separa de quem nos ama. 
 
Mesmo vivendo em outra dimensão, 
Estamos ligados pelo coração 
A aqueles que sempre nos são caros. 
 
Por isto há estes momentos raros, 
Este momento bom e tão certo, 
Que coloca você para mim bem perto. 
 
Júlio   27/08/96 
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DEVANEIO 
 
Seria hoje mais um ano de vida, 
Mais um ano para a aprendizagem. 
Época para uma luta renhida 
Para justificar aqui nossa passagem. 
 
Tempo para buscar crescimento 
E para conseguir evolução. 
Modo de compreender algum lamento, 
Desses que tanto machucam o coração. 
 
Tempo para melhor o irmão entender 
E para bem saber o que fazer, 
Para um dia plenamente gozar 
 
Das delícias de muito poder amar, 
Para bem poder viver os seus dias, 
Para que eles sejam cheios de alegrias. 
 
Júlio    03/09/96 
 
 

LUTA 
 
Lute sempre por uma vida melhor, 
Cheia de amor e muito carinho. 
Tente fugir de tudo o que há de pior, 
Procure trilhar um belo caminho. 
 
Um caminho calmo e bem florido, 
Um caminho sem lamas para pisar 
E, assim poder bem ver o colorido 
Da estrada por onde deve passar. 
 
A luta traz muitos ensinamentos, 
Ela aprimora nossos sentimentos 
E nos faz melhor a vida enxergar. 
 
Ela impulsiona nosso caminhar 
E, nos dá ainda a oportunidade  
De conhecer a felicidade. 
 
Júlio   03/09/96 
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FALSIDADE 
 
Como machuca a falsidade, 
Como  nos faz sentir abatidos... 
É para mim a maior maldade, 
Porque nos deixa de ânimo caído. 
 
É um mau e feio comportamento, 
Rebaixa-nos e deprime o coração. 
Provoca-nos um desencantamento, 
É contrário à nossa hominização. 
 
É um costume que muito degrada, 
Que muito deprime e a ninguém agrada. 
É um ato feio que nos leva a sofrer,,, 
 
Tira o que há de belo em nosso viver, 
Sobre o nosso espírito faz recair 
A desesperança em nosso devir 
 
Júlio   10/09/96 
 
 

DESENCONTRO 
 
Muitos desencontros há nesta vida... 
Tantos desenganos cultivamos... 
Nem sempre  a alegria tem guarida  
Junto a aqueles, a quem amamos. 
 
Muitos são os problema, que sucedem 
E, que as vezes , nos tiram o sossego. 
As vezes se até constróem mensagem 
Para um pedido nosso  de arrego. 
 
Servem para testar nossa humildade, 
Ou para comprovar a maldade, 
Que campeia neste nosso mundo. 
 
Lugar para Ter um viver fecundo... 
Um viver cheio de muitas alegrias, 
Sem os desencontros de nossos dias. 
 
Júlio   10/09/96 
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 A DOCE MENINA 
 
Muito lhe chamei doce menina, 
Mesmo conhecendo o seu coração, 
Mesmo conhecendo a sua sina, 
Tentei provocar sua evolução. 
 
Mas para você foi um ensinamento, 
Porque muito machucou o seu coração, 
Mas fortaleceu o seu sentimento, 
Serviu para educar sua emoção. 
 
Ensinou-lhe a ser mais precavida, 
A eleger como pessoa querida 
Quem, realmente pode confiar 
 
Quem, realmente é capaz de amar 
E de assumir atos de bondade 
Para aos irmãos trazer felicidade. 
 
Júlio   17/09/96 
 
 

  VIDA TERRENA 
 
Não se importe com a vida terrena, 
Porque nela tudo é passageiro. 
Preocupe-se com a vida mais amena 
Em que o Pai nos faz feliz por inteiro. 
 
Falo da vida na Pátria Maior, 
Onde se encontram nossas origens, 
Onde não há sentimento menor, 
Nem se pensa só em auferir vantagens. 
 
Principalmente as pecuniárias, 
Aquelas que nos tornam importantes, 
Que nos incitam a uma luta diária 
 
E, o que torna nosso viver marcante, 
Pois só sendo boa nossa atuação 
É que torna certa nossa evolução. 
 
Júlio   17/09/96 
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RESTITUIÇÃO 
 
Oh! Pai do céu Oh! Meu Pai clemente... 
Ajuda aos que aqui estão a suportar 
Os problemas que trazem na mente, 
Problemas que as vezes fazem chorar. 
 
Chorar para atender um sentimento, 
Que tanto pode o coração maltratar. 
E que tira a beleza do momento, 
Daquele que enseja a vivenciar. 
 
Propicie-lhes Pai muita coragem 
Para ter do mundo melhor imagem, 
Para nela poder voltar a rir. 
 
Porque o riso lhes fará evoluir, 
Poderá lhes livrar da ansiedade 
E restituir-lhes a felicidade 
 
 
31/10/95  Maria Angélica 
  

 
SOFRIMENTO 

 
Hora de desencanto e pessimismo… 
Momentos difíceis para se viver, 
Porque trazem bem marcado o egoísmo, 
Que sustenta o nosso jeito de ser. 
 
Nestas horas há que se ter coragem 
Para os embates da vida suportar, 
Sem nos distrairmos com a miragem, 
Que as vezes pode até vir a nos acenar. 
 
É bom, que atenhamos à realidade 
E, que tentemos a dificuldade 
Com firmeza tentar superar, 
 
Porque ela poderá nos propiciar 
A clareza do entendimento, 
Da validade de um sofrimento, 
 
12/09/95   Júlio 
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SÚPLICA  
 
Oh! Meu Pai de misericórdia... 
Por nós velai e a nós nos concedei 
Um viver de paz e misericórdia, 
Como você e como sempre sonhei. 
 
Um viver feliz e cheio de esperança, 
Livre de angústia e maledicência. 
Um viver onde reine a bonança, 
Que demonstre-nos sua clemência, 
 
Que retrate toda a sua atenção  
E o carinho que nos privilegia 
De podermos cuidar do coração 
 
E sentirmos, o quanto isso alivia  
Nossa tristeza ou a ansiedade, 
Que nos privam da felicidade.   
 
05/12/95  Maria Angélica 
 
 

TEMPORALIDADE 
 
Não se apegue à vida material, 
Que é uma vida efêmera passageira. 
Entretanto isto é o que é normal. 
É o que fazemos a nossa vida inteira. 
 
Há um erro em nosso conceito de vida. 
Ignoramos sua eternidade. 
E assim convergimos nossa lida 
Para que só aqui ter a felicidade. 
 
Felicidade, dos bens materiais  
O quanto mais puder acumular. 
Chegando a invejar os nossos iguais, 
 
Que deles conseguem muito desfrutar. 
Esquecendo que eles são passageiros, 
Pois nossos dias passam ligeiros. 
 
17/07/95   Júlio 
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TRISTEZA 
 
Como machuca este sentimento... 
Um mundo diferente nos faz ver. 
Um mundo carregado de lamento 
É o que, somente nos leva a conhecer. 
 
Contra este sentimento devemos lutar 
E, assim ter uma visão diferente. 
Mesmo que isto seja como um sonhar 
Com uma felicidade aparente. 
 
Devemos lutar então para ter 
Uma constante alegria e bem estar, 
Para assim podermos conhecer 
 
Tudo bom, que o mundo pode ter. 
Para que possamos só ver beleza,  
Sem sentir o amargor da tristeza. 
 
21/07/95   Júlio 
 

 
VOCÊ 

 
Você quem o Pai deu boa imagem, 
Inteligência e um bom coração, 
Só falta cultivar mais a coragem, 
Para bem desempenhar a sua missão. 
 
Uma missão que há muito você elegeu  
]Par subir degraus, em sua evolução. 
E as tarefas que você escolheu   
Carecem muita abnegação. 
 
Tente então de muito amor se munir. 
Procure muito entusiasmo sentir 
Para saber, muito bem enfrentar 
 
Tudo o que outrora ousou programar, 
Para ter maior crescimento, 
Para aprimorar o seu sentimento. 
 
29/11/95   Júlio 
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WILSON 
 
Hoje, após tantos anos passados... 
Com tanto sofrimento e decepção... 
Tempos em que podiam ser vislumbrados 
Muito amor para alegrar meu coração. 
 
Entretanto, foi um cruel engano, 
Tão cruel que me neguei a assumir. 
E assim vi escoar ano após ano, 
Assim vi minha esperança fugir. 
 
Hoje entretanto muito lamento, 
Por não ver, que só queria brincar 
E ignorar o meu sentimento. 
 
Hoje sei, que nunca conseguiu me amar 
E, que meu Pai e meu irmão tinham razão 
Porque ele não via meu coração. 
 
23/09/96 
 
 

SINCERIDADE 
 
Usufruas da sinceridade 
O amor ao próximo é necessário. 
Ele é a fonte da felicidade, 
Aproxima-nos do que é contrário. 
 
É o que educa nosso sentimento. 
É p que nos ensina a melhor vencer. 
Aprimora o nosso momento, 
Ajuda-nos o que é verdadeiro ver. 
 
Deve ser uma conquista constante, 
Para tornar mais vivo o nosso instante 
E, nos dar uma vida de alegria. 
 
E assim viver momentos de magia  
Para aqui mesmo lograr alcançar, 
Este grande aprendizado que é amar. 
 
Júlio    24/09/96 
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LEALDADE 
 
Lute muito pela lealdade, 
Conquiste-a de qualquer maneira. 
Ela é bonita em qualquer idade, 
Em nenhum tempo há que se fazer besteira. 
 
A lealdade é um compromisso 
Daquele que quer Ter um belo viver. 
De quem aqui não quer ser omisso 
E quer dar sempre o melhor de seu ser. 
 
Ser que deve ser sempre aprimorado 
Ser de luta por tudo o que há de melhor. 
Ser que nunca está pronto e acabado 
E com coragem para enfrentar o pior. 
 
Este é o ponto alto de todos os homens. 
É a sua luta pela perfeição. 
É um elo das muitas engrenagens, 
Que nos levam a Ter um bom coração. 
 
Taquaragy Rocha Palma        24/09/96 
 
 

ESCOLHA 
 
Vós escolhestes a vossa vida. 
Fizestes opção pelos vossos problemas 
Par um dia encontrares guarida, 
Entre os têm o bem e o amor por lemas. 
 
Poderás encontrar difíceis dias 
E deparar até com desencantos. 
Dias destituídos de alegrias 
E bem regados de tristes prantos. 
 
Mas, que isto sirva prá te encorajares, 
Para te granjear maior crescimento, 
Porque sempre depois dos pesares, 
Há a depuração dos sentimentos. 
 
É o que te leva a vida valorizar. 
É o que te faz boa vontade Ter. 
Além de predispor-te para amar, 
Ensina-te a Ter um melhor viver. 
 
Ney de Aquino Silva           01/10/96 



64 

CAMIHO 
 
Viver é o que ainda vale a pena, 
Pois a vida é o que nos oferece 
Meios para fugir de coisa pequena 
E, para nos refugiar na prece. 
 
Prece que nossa alma pode engrandecer, 
Que nossos sentimentos faz depurar, 
Que acalenta o nosso viver, 
Porque nos predispõe mais para amar. 
 
É o que apressa o nosso processo 
Da evolução, a que temos acesso 
Para um dia, lograrmos poder estar 
 
Entre os que realmente sabem amar, 
Entre os que sabem espalhar carinho 
E, bem conhecem o seu caminho. 
 
Júlio   01/10/96 
 
 

RAZÃO DE VIVER 
 
Um caminho lindo percorrerá, 
Um caminho de plena renovação, 
Onde tudo o que há de belo terá 
Para muito alegrar o seu coração. 
 
Não se preocupe pois com sua vida, 
Uma vida onde não há mancha alguma. 
Uma vida plena e bem vivida, 
Onde a bondade não é só uma bruma. 
 
É por toda a generosidade, 
Que aos que lhe cercam sempre dispensou, 
Você irá ter a felicidade, 
 
Aquela que sempre  sempre almejou 
De ainda neste mundo conhecer, 
A sua mais alta razão de viver. 
 
Júlio   09/10/96 
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  ALERTA! 
 
Acorda para as belezas da vida. 
Aproveite o que ela de bom oferece. 
Evite de ficar combalida, 
Aprenda a se refugiar na prece. 
 
A prece que nossa alma aclara 
E, que nos leva a mais confiantes sentir. 
É uma hora de louvor  e é tão rara 
Para muitos que aqui logram existir. 
 
Um presente é uma existência, 
Que nos advém da clemência 
De quem este universo está a administrar. 
 
Ele que tanto nos ensina a amar, 
A amar a tudo o que nos rodeia, 
A tudo, o que nosso viver medeia. 
 
Júlio   15/10/96 
 
 

VALOR DA PRECE 
 
O tempo para vocês tem medida 
Neste mundo tão belo em que habitam. 
Para nós aqui a hora não é sentida, 
É bem vivida pelos que aqui chegam. 
 
Tudo aqui é tão belo e diferente, 
Oferece a vida que eu sempre sonhei, 
Onde o sentimento é transparente 
Para os que aqui chegam como eu cheguei. 
 
Por isso é bom que se preparem 
Para um dia esta vida nova que vão ter . 
Não se deixem levar pela miragem, 
Que suas vidas podem lhes oferecer. 
 
Vida que sabem ser passageira  
E que muitas ilusões oferece, 
Não se esqueçam que ela passa ligeira, 
Sem deixá-los se lembrar da prece. 
 
   25/03/97 
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APRENDIZADO 
 
Procure mais em seu viver investir. 
Esqueça, de Dâmocles, a espada. 
É bom, na felicidade insistir. 
Saber ultrapassar o que é nada. 
 
Reconstrua sua escala de valores. 
Não seja contigo tão rigorosa. 
Coloque bem longe os seus temores, 
Pois sua tarefa é valorosa. 
 
Sei, que a ela , entregas de corpo e alma, 
Nela depositas muito carinho. 
Ela tem sempre algo que te acalma, 
 
Nela, encontrastes o teu caminho. 
Tente através dele mais ajudar. 
Ajude os que te rodeiam a amar. 
 
Júlio     02/02/99 

FÉ 
 

Procure nunca perder sua fé. 
Ela é que sempre irá te sustentar. 
É que te dará muita coragem até 
Para algumas tarefas enfrentar. 
 
Procure não te afastar de teu Deus. 
Saiba que muito apoio tens na oração. 
Ela alivia os sofrimentos teus, 
Ela é o que acalma o teu coração. 
 
A fé é o que mais deves cultivar. 
Deve estar a presente em teu caminhar, 
A guiar teus passos por este mundo, 
 
Orientando-te com o que há de mais profundo, 
Para com certeza um dia alcançar 
O lugar, que costumas almejar 
 
Júlio     09/02/99 
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ORAÇÃO 
 
Oh! meu pai de amor e alegria, 
Por favor ajude-me em meu pensar. 
Esta atividade plena de magia, 
Que ao nascer houve por bem me premiar. 
 
Oh! Pai dirija meus pensamentos. 
Faça-me distinguir o bem do mal. 
Aprimore os meus sentimentos, 
Nunca me deixe afastar do que é real. 
 
Da realidade que tantos temem, 
Pela dureza que as vezes assume, 
Pela nossa falta de coragem, 
 
Coragem que as vezes é o nosso lume, 
A nossa luz para bem clarear, 
Nosso sentimento maior que é amar. 
 
Maria Angélica   09/02/99 

 
MAGIA DA VIDA 

 
Tenha mais confiança em seu viver... 
As suas dúvidas são infundadas. 
Terás tudo aquilo que merecer, 
Não adianta pois ficar preocupada. 
 
Uma vida, ainda tem pela frente, 
Saiba tudo de bom dela tirar. 
A felicidade não é aparente, 
Nela o amor bem alto deve falar. 
 
Estás numa fase de encantamento. 
Gostas de cultivar a alegria, 
Mas precisas entender o lamento 
 
Embora a vida seja uma magia. 
Uma magia que vai transcender 
Os limites do que estás a conhecer. 
 
Júlio     117/02/99 
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EVOLUÇÃO 
 

O reino dos céus é que se deve aspirar. 
Uma aspiração de entrega, de coração. 
Porque é o que de melhor se pode ganhar 
E, que será o marco de toda a evolução. 
 
Ela que possibilita uma vida plena, 
Que deixa tudo de bom transparecer. 
É o que torna a estadia serena 
De todos os que a lograrem obter. 
 
Este então deve ser o caminho 
A trilhar, pelos que querem crescer. 
Tentar cultivar mais o carinho, 
Enquanto neste mundo permanecer. 
 
Carinho por tudo o que nele existe, 
Por todos os que nele habitam, 
Pelo que há de belo e pelo que há de triste 
E, que em nossa evolução colaboram. 
 
Seu amigo Jair    23/02/99  

MAGIA NO TEMPO 
 

Tempo de espera e de preocupação, 
É o que a muitos hoje está a aturdir. 
Horas de angústia e de decepção, 
É o que espera quem não busca evoluir. 

 
Aquele que não busca o crescimento, 
Que não se ocupa em seu irmão servir, 
Que é indiferente ao seu lamento, 
A sua dor, nem lhe parece existir. 
 
É bom então ter boas atitudes 
E, bem saber cultivar as virtudes, 
Que possam lhe tornar merecedor 
 
De um viver calmo, feliz, quase sem dor, 
Onde encontre enfim a alegria 
De viver, na plenitude  a magia. 
 
Júlio      23/02/99 
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JEITO DE AMAR 
 
Saiba reconhecer tua fragilidade, 
Tua pequenez diante do mundo. 
Se  o que buscas é a felicidade, 
Procures ter um viver fecundo. 
 
Um viver para ter merecimento 
De dias plenos, de amor e de alegria. 
Tente aprimorar ter sentimento, 
Buscando fugir de uma vida vazia. 
 
Vida destituída de carinho, 
Onde a dor e o mal encontrem abrigo, 
Porque  é o que recolhe em teu caminho. 
 
E isto pode até ser o teu castigo, 
Se outro rumo tu não souberes dar 
Para o teu jeito tão incerto de amar. 
 
Júlio    02/03/99 

 
 

MERECIMENTO 
 
Deus nosso Pai, que sois tão amoroso... 
Ajude-nos em nosso caminhar. 
Conceda-nos um coração bondoso. 
Ensine-nos, a nosso irmão saber amar. 
 
Ajude-nos nesse aprendizado. 
É o que mais agora queremos pedir 
Neste viver, neste mundo abalado, 
Com tanta coisa para construir. 
 
Abençoe Pai, este nosso momento, 
Esta nossa hora de amor e de oração. 
Ajude-nos a entender o lamento. 
 
Pode até ser que este tipo de emoção, 
Seja uma opção para o nosso crescer, 
Que tanto lutamos por merecer. 
 
Maria Angélica   02/03/99 
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INCERTEZA 

 
Por que viver com medo da vida? 
Por que ao Pai seus sentimentos não confiar? 
Nada há para temer em lua lida, 
Nela todos já aprenderam a lhe amar. 
 
Por que este viver  desassossegado?  
Sua posição está em aprumo. 
Seu destino está bem traçado, 
Sua vida não é uma não sem rumo. 
 
Seu conhecimento isto conquistou, 
Conhecimento que o esforço lhe legou 
E, que lhe fez bem melhor enxergar, 
 
Que neste mundo conquistou um lugar, 
Invejável por sua natureza, 
Importante por sua beleza. 
 
Júlio     11/03/99 

CONSELHO 
 
Procure se afastar da maldade, 
Que só deteriora seu coração. 
Ela pode lhe deixar na orfandade, 
Pode até influir em sua emoção. 
 
Pode torná-lo adepto do egoísmo 
E, muito apequenar o seu mundo. 
Colocar-lhe-á longe do altruísmo 
De sempre utilizar de um amor fecundo. 
 
Fecundo na convivência com os irmãos, 
No trato que a eles vai dispensar. 
Buscando sempre objetivos sãos, 
Por coisas que só lhe ensinem a amar. 
 
Isto é viver de maneira plena, 
De uma forma tranqüila e segura. 
É o que lhe dará uma vida serena, 
Mais cheia de encantos e ternura. 
 
Jair    18/03/99 
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ESPERANÇAS!!! 

 
Que o bom Pai lhes faça sempre lograr, 
Neste tempo de peregrinação, 
Da alegria de muito amor gozar, 
De dias plenos de satisfação. 
 
E também lhes faça reconhecer, 
Que este tempo é de aprendizado, 
Para que possam evoluir, crescer, 
Fazer o que lhes foi confiado. 
 
Lutem muito para isto alcançar. 
Para um bem estar conseguires granjear, 
Pelas muitas venturas vividas 
 
Nesta, e em todas as suas vidas 
E, que além destas boas lembranças 
Possam cultivar somente esperanças. 
 
Júlio     18/03/99 

REFLEXÃO SOBRE O AMOR 
 
Você costuma estender sua mão? 
Tem o hábito de com o irmão se sensibilizar? 
Tem pena de não haver união? 
Entre aqueles que deviam se amar? 
 
Entra em sintonia com o sofrimento? 
Sente a dor que sempre amargura, 
Que bate forte e produz lamento 
E, que leva a um caminho de agrura? 
 
Para que isto ocorra há que se refinar, 
Há que muito crescer e evoluir, 
Através da reflexão do porquê orar, 
 
Para enfim poder chegar a conclusão 
Da grande vantagem de saber amar 
De que tem, principalmente ao irmão. 
 
Júlio     25/03/99 
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SAPIÊNCIA 
 
Atenção para o que te rodeia... 
Tudo tem proporções infinitas.   
Até a tristeza que o dia medeia, 
Até aquelas com as quais menos irritas. 
 
Tudo acontece para nos ensinar, 
Porque o Pai tem grande sapiência. 
Quem sabe assim aprendes a cultivar 
O mágico dom da paciência ? 
 
Paciência de com os irmãos conviver. 
Tentar entender suas limitações. 
Aqueles que ainda não puderam crescer, 
 
Que são presas fáceis das emoções. 
Gente com crescimento bem pequeno, 
Que satisfaz só com o que é terreno. 
 
Júlio     25/03/99 

INCOERÊNCIA 
 
Quem não aceita o bem pelo bem 
E, não é capaz nem de agradecer 
Todos os benefícios que em si caem 
Durante o tempo que aqui estão a viver. 
 
Há que se ter um bom entendimento 
Para o que tem valor saber separar. 
Por isso é bom ter no pensamento 
Coisas boas com o que se ocupar. 
 
Quantos hoje que isto não possuem, 
Que em sua formação ficam a dever. 
Nem atentam para aquilo que colhem, 
Vivem tranqüilos sem nada temer. 
 
Muito há que refletir quem assim passa 
Os seus dias somente a divagar 
Com futilidades só com ameaça 
De bem fazer a quem está a lhe cercar. 
 
Jair     08/04/99 
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ESPERANÇA 

 
Que esperança têm de sua vida, 
Se constantemente está a reclamar 
De seus dias e até de sua lida, 
Que tão bons momentos lhe faz passar? 
 
Olhe a vida com mais otimismo, 
Seus bons momentos volte a analisar. 
Abandone todo o pessimismo, 
Sinta o mágico valor de seu lutar. 
 
Luta que melhor lhe faz enxergar 
As belezas, que estão a lhe rodear. 
Atente até para as coisas pequenas, 
 
Para as coisas simples e mais amenas, 
Como a amizade , o carinho, o amor, 
O azul do céu e até o vôo do condor. 
 
Júlio     08/04/99 
 

EXEMPLO 
 
Atente para o que há a sua volta... 
Muita coisa bela lhe rodeia. 
Muitos amigos lhe fazem escolta 
E até o que há de ruim coisa boa medeia. 
 
Basta que tenha olhos para enxergar 
E, ter bom coração para distinguir, 
Que a vida é melhor, se se propõe a amar, 
Se isto é o que comanda o seu agir. 
 
Serão atitudes mais desenvoltas. 
Serão ações mais belas e mais soltas, 
Que lhe darão mais sentido a seu viver. 
 
Entretanto para isto há que crer, 
Que assumir as palavras do Irmão Maior, 
Que com paciência aqui, enfrentou o pior. 
 
Júlio     15/04/99 
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UM JARDIM 
 
 
Não se esqueça das alegrias da vida... 
Vale a pena assumir uma postura assim?! 
Seriedade tem limites querida 
Fixe também nas flores de um jardim. 
 
A beleza  que permeia a natureza, 
Pode a  sua alma também. invadir 
Nela muito há de singeleza 
E oportuniza o seu evoluir. 
 
 Ela favorece o seu  crescimento. 
Torna aguçado o seu sentimento. 
Coloca o mundo mais em sua mão. 
 
Deixa mais puro e nobre o seu coração. 
Apronta-o para um viver mais ameno, 
Mais livre de tristezas... mais sereno... 
 
Júlio    05/07/2000 

A NATUREZA 
 
Se pudessem ver o bailado do vento, 
A coreografia que desenha no ar... 
Veriam que não há nenhum invento, 
Que a essa beleza pudesse se achegar. 
 
E quantas outras coisas belas existem... 
Coisas que nosso Pai houve por bem nos legar... 
Algumas aí estão para que as mirem, 
Outras só nos resta imaginar. 
 
Entretanto em todas há a presença, 
A impressão forte de nosso pai Maior. 
Impressão que é como uma sentença 
 
É como espera, pelo que há de melhor, 
Pois reflete em todos os sentidos seus, 
A sempre forte ´presença de Deus. 
 
Júlio       10/07/2000 
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O ESSENCIAL 
 

Meu Pai de amor e de carinho... 
Ajude-me nesta caminhada. 
Nunca me deixe sentir sozinho, 
Acompanhe-me em minha jornada. 
 
Faça-me melhor a cada dia 
Para meu irmão bem poder entender. 
Afaste-me de uma vida vazia , 
Minha programação ajude-me a vencer. 
 
Vencer para estar um dia a seu lado, 
Ter a satisfação de ver acabado 
O meu tempo de purificação. 
 
Poder possuir um bom coração, 
Sabendo modificar-me na essência, 
Com sua ajuda, com sua clemência 
 
Maria Angélica   12/05/99 

VERDADE 
 
O que significa a verdade? 
Coisa que cada um tem a sua. 
E é o que lhes traz felicidade, 
Pois é como um caminho, uma rua. 
 
Entretanto, há que saber por ele caminhar. 
Um caminho muito rigoroso. 
Exige transparência no andar, 
Carece de um jeito amoroso. 
 
Jeito bom de ao irmão compreender. 
Um modo simples de saber viver, 
Uma vida de orgulho despojada. 
 
Procurando tê-la sempre ligada 
Ao saber que o bom Rabi nos deixou, 
Provando com a vida o quanto nos amou. 
 
Júlio    20/05/99 
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VERDADE 
 

O que significa a verdade? 
Coisa que cada um tem a sua. 
E é o que lhes traz felicidade, 
Pois é como um caminho, uma rua. 
 
Entretanto, há que saber por ele caminhar. 
Um caminho muito rigoroso. 
Exige transparência no andar, 
Carece de um jeito amoroso. 
 
Jeito bom de ao irmão compreender. 
 Um modo simples de saber viver, 
Uma vida de orgulho despojada. 
 
Procurando tê-la sempre ligada 
Ao saber que o bom Rabi nos deixou, 
Provando com a vida o quanto nos amou. 
 
Júlio    20/05/99 

MÚSICA 
 

A música é algo de encantador... 
Tem o poder de aliviar o cansaço. 
Ajuda até a diminuir a dor, 
Quando algum amor sucumbe ao fracasso. 
 
São vários sons muito harmoniosos. 
Fazem-nos sentir toda leveza 
Com seus acordes maravilhosos... 
E só os artistas fazem esta proeza. 
 
Oferecem-nos horas de encantamento. 
Dão-nos um tempo de grande magia. 
Tocam fundo nosso sentimento. 
Pode marcar momentos de alegria. 
 
Muito bom a elas poder nos deter, 
Pelo relaxamento que propiciam, 
Pois muito nos ajudam a viver, 
Quando a sentir o belo nos iniciam. 
 
Jair      20/05/99 
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O DEVER 
 

Precisamos nos curvar ante o dever. 
Aquele que temos com nossos irmãos. 
E ainda o que temos com nosso viver 
De dirigi-lo a objetivos sãos. 
 
Objetivos claros e bem definidos, 
Que nos ensejem boa vida levar. 
A usufruir do que nos é querido 
E conseguir a eles muito dedicar. 
 
Dedicação desinteressada. 
Muito firme e determinada 
A percorrer juntos os seus caminhos 
 
Tornando-os mais belos e sem espinhos, 
Livres de qualquer ressentimento, 
Sabendo bem viver cada momento. 
 
Júlio     28/05/99 

VIDA REAL 
Oh meu Deus ! ajude-me em meu caminhar... 
Faça-me alcançar sua forte mão. 
Esteja atento neste meu andar. 
Ajude-me a ter um bom coração. 
 
Ensine-me a meu irmão entender. 
Realmente isto devo-lhe suplicar, 
Pois é o que me fará um dia ter 
Em sua casa, para mim, um lugar. 
 
Será um jeito de viver plenamente... 
Sem nenhum compromisso presente, 
Liberto para o coração atender. 
 
Poder ainda ter olhos para ver 
Neste seu mundo que é tão diferente 
A vida real , não a aparente. 
 
Maria Angélica   28/05/99 
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CHAMAMENTO 
 

Aquietem-se para o chamamento, 
Para dias melhores poder viver, 
Para aprimorar o sentimento 
E assim, melhor crer no seu vir a ser. 
 
Saber viver com tranqüilidade, 
Com muito amor e muita confiança 
Para usufruir a felicidade 
De ver, concretizada a esperança. 
 
A esperança de melhores dias, 
De horas alegres e bem mais plenas. 
Sobre um domínio de grandes magias 
De amorosidades e serenas. 
 
Horas que completam nossa alegria. 
Uma alegria de um muito bem viver 
Para melhor gozar nosso dia 
E, melhorar nosso jeito de ser. 
 
Jair     10/06/99 

INQUIETAÇÃO 
 

Não sei porque não saber esperar 
Por seus reais e tão bons momentos... 
Creio que teme não os encontrar 
E assim, ferir o seu sentimento. 
 
Sentimento que está a flor de sua pele 
E, que lhe deixa tão vulnerável, 
Porque a tristeza nunca repele, 
Este aspecto tão desagradável. 
 
Desagradável pelo mal que lhe faz. 
Pelas horas de prejuízo que traz. 
Por dores de cabeça lhe causar. 
 
Por isso aprenda a se dominar, 
Para assim ter maior clareza 
De que só o viver,já é uma riqueza. 
 
Júlio    10/06/99 
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DOR 
Nada melhor que dor para educar.  
O sofrimento que causa, aprimora. 
Faz depurar tosos os sentimentos, 
Torna o futuro melhor que o agora. 
 
De muitas formas ela se apresenta. 
As vezes atinge-nos fisicamente, 
Ou de forma que aos outros nem aparenta, 
Porém machuca-nos enormemente. 
 
Mas de todo jeito ela é bem-vinda, 
Porque ao corpo e ao sentimento depura. 
O que vem a ser uma dádiva linda... 
 
Porque nossas qualidades apura. 
E com isso melhores nos leva a ser 
E nos permite um profícuo viver. 
 
Júlio     17/06/99 

PACIÊNCIA 
 

A paciência é um dom divino, 
Que devemos esforçar por cultivar. 
É bela no adulto e no menino, 
Enobrece o que dela sabe usar. 
 
Traça uma trilha para o crescimento. 
Principalmente o crescimento interior. 
Leva-nos ao amadurecimento, 
Faz-nos melhor entender o que é o amor. 
 
Aquele amor que o Rabi prenunciou 
Ao provar aqui o quanto nos amou. 
Ao nos dar seu exemplo de vida 
 
Ao tão bem conduzir sua lida, 
Quando entre os homens esteve a vivenciar 
A oportunidade de sofrer para ensinar. 
 
Júlio     17/06/99 
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PERDÃO 
 

Procure se livrar da tristeza... 
Aquiete-se com o que de bom recebeu. 
Você que é toda delicadeza, 
Este jeitinho bom que o Pai lhe deu. 
 
Você que sabe tratar com ternura, 
Que tem na meiguice a sua marca, 
Por que agora mais estes dons não apura? 
Perdoando a quem tem educação parca. 
 
A quem pintou seu mundo de cinza 
E que a nada de belo da valor, 
Quem com você é sempre ranzinza, 
 
Quem para com você nunca teve amor. 
Perdoe por esta falta de visão 
A quem não sabe lhe abrir o coração. 
 
Júlio     24/06/99 

PRESENTE 
 

Grande é sua responsabilidade 
Diante do compromisso que assumiu. 
Compromisso que envolve lealdade 
A quem neste mundo tão pouco sorriu. 
 
Procure manter a serenidade. 
Ela é sua melhor conselheira. 
Sem se apegar a nenhuma vaidade, 
Sem dar-lhe a importância primeira. 
 
Nada no mundo é permanente... 
O tempo para nada está aberto. 
Entenda pois que existem limitações 
 
Para os que têm tão obscuras ações, 
Quem nem a si mesmo consegue entender, 
Que foi presenteado com um viver. 
 
Júlio      24/06/99 
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PIEDADE 
 

Piedade Senhor para os que sofrem, 
Para aqueles que se sentem definhar. 
Porque embora saibam o que sabem, 
Não conseguem se eximir de chorar. 
 
Para a tristeza não estão preparados, 
Ela os assusta e leva-os à depressão. 
Tem o poder de deixá-los acabados, 
Em estado mesmo de desolação. 
 
Ajude Pai quem tem essa fraqueza. 
Faça-o nisso encontrar a beleza 
Das muitas lições que se pode auferir. 
 
Lições que só fazem evoluir 
Mas, para isso, o importante é aprender  
A confiar em quem nos deu o ser. 
 
Júlio       01/07/99 

SEU VIVER 
 
Em um viver se abrem muitos caminhos, 
Vários viezes estão a apontar. 
Alguns para rosas, outros espinhos. 
E sempre nos levam a purificar. 
 
Purificam nosso sentimento. 
Distribuem melhor nossos valores. 
Fazem-nos sentir bem nosso momento. 
Deixam-nos abertos para os amores. 
 
Sentimento que podemos conquistar 
Ao longo de nossas existências. 
Sentimentos que se vêm, vêm para ficar, 
Para enriquecer nossas experiências. 
 
Coisa que é comum na roda da vida, 
Que defrontamos a cada renascer. 
Por isso não se assuste querida  
Com o que lhe propicia o seu viver. 
 
Jair      01/07/99 
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TUA JÓIA 
 

Há poucos anos ganhaste um presente. 
Uma jóia para ser bem guardada. 
Algo que nada tem de aparente,  
Uma planta para ser cultivada. 
 
Planta porque de tua raiz foi feita. 
Uma raiz que deves valorizar. 
Mostra o quanto a natureza é perfeita. 
É uma parte de ti que deves amar. 
 
Nestas palavras tente refletir 
E, com galhardia procure assumir 
A responsabilidade que hoje existe  
 
E, que nunca te deixará triste, 
Porque será tua fonte de alegria, 
Responsável por tuas horas de magia. 
 
Júlio     08/07/99 

PRECE À COMUNICAÇÃO 
 

Oh Pai !   como é bom poder me comunicar 
Com quem minhas preces aprecia... 
Grata sou pai por ver valorizar 
A minha oração de cada dia. 
 
São momentos de muita beleza, 
Quando de vocês posso me aproximar. 
Momentos raros pela singeleza, 
Que me facultam mostrar como sei amar. 
 
Agradeçamos as oportunidades. 
Estes momentos de felicidades, 
Estas horas plenas de magia, 
 
Que tanto nos dão de alegria, 
Quando do Pai nos pomos a falar.. 
Ele a quem devemos muito amar. 
 
Maria Angélica      08/07/99 
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FÉ 
 

A fé é um instrumento da vontade 
E, está condicionada à ousadia 
Que embasada no amor e na amizade, 
Oferece-nos momentos de alegria. 
 
Sobre ela se apóia a nossa vida. 
Ela direciona todo o nosso andar. 
Sempre norteia a nossa lida, 
Ela nos faz bem mais fortes ficar. 
 
Fortalece-nos para o mundo enfrentar. 
Clareia nosso discernimento. 
Deixa-nos sempre prontos para amar 
 
Porque aprimora nosso sentimento. 
E direciona melhor nosso querer, 
Nosso saber e o nosso fazer. 
 
Jair    15/07/99 

ANSIEDADE 
 

Não sei porque tanta inquietação... 
Tanto desassossego e tristeza... 
A sua tônica é a preocupação, 
Em quase nada você vê beleza.  
 
Procure mais o otimismo cultivar. 
Tente fugir de toda maldade. 
Procure melhor viver e descansar, 
Sem cultivar a ansiedade. 
 
Ela só lhe faz desequilibrar, 
Porque turva toda sua visão. 
E com isso está sempre a se machucar 
 
E sempre a ferir o seu coração. 
Fuja então da ansiedade, 
Ela barra sua felicidade. 
 
Júlio   15/07/99 
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TUA JÓIA 
 

Uma decisão por ti foi tomada. 
E dissestes saber o que estava a fazer. 
Algo que iria tornar-te realizada, 
Coisa que estavas muito a querer. 
 
Jóia preciosa dela resultou 
E, que te dará felicidade. 
Um presente com que o Pai te contemplou, 
 E esperado foi com ansiedade. 
 
Saiba agora dele muito bem cuidar. 
Aproveite até para exercitar 
Tua humildade e todo o teu carinho, 
 
Com isto que o Pai pôs em teu caminho, 
Para provocar o teu crescimento, 
E aprimorar o teu sentimento. 
 
Júlio     22/07/99 

VALOR PRIMEIRO 
 
Acabe com este temor infundado. 
Procure cultivar mais a alegria. 
Saiba olhar o que está a seu lado. 
Tente melhor viver o seu dia. 
 
Encare a vida como um presente. 
Mais como um tempo de encantamento 
Onde tudo que há é aparente, 
Porque pode acabar em um momento. 
 
Aprenda a discernir o verdadeiro. 
A distinguir o real do ideal. 
A valorizar o que é primeiro, 
A saber distinguir o bem do mal. 
 
Isso far-lhe-á bem melhor sentir 
E, valorizar o seu eu verdadeiro. 
Permitir-lhe-á mais o seu evoluir, 
Mostrar-lhe-á qual é o valor primeiro. 
 
Jair      22/07/99 
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PREOCUPAÇÕES 
 

A tantas preocupações te obrigas... 
A elas tu te entregas sem piedade. 
Com tudo isso tanto te castigas, 
Com tudo isso não vê a felicidade. 
 
Vives sempre cheia de amargura, 
Nem te atentas para a hora presente.   
Só sabes te queixar da agrura 
Até do que em vão sempre pressente. 
 
Em meio a tanta dificuldade, 
Chegas a duvidar da lealdade 
Dos que perto de ti logram estar. 
 
Não mais crês na capacidade de amar 
Daqueles que a ti te rodeiam, 
Nem nos carinhos que entre eles medeiam. 
 
Júlio      29/07/99 

TUA POSTURA 
 

Enquanto cultivares a tristeza 
E a vida com bons olhos não ver passar, 
Privar-te-á de muita beleza 
Por ter olhos e não poder enxergar. 
 
A vida é bela para quem a quer ver.   
Para quem quer a ela aproveitar. 
Mas para isso é preciso aprender, 
Vivê-la bem e saber se doar. 
 
Tente então mudar de postura, 
Tire a venda que teus olhos está a cobrir. 
Assim não verás a vida escura 
 
E permitir-te-á mais evoluir. 
Verás o que de bom ela oferece, 
Quando te dá o recurso da prece. 
 
Júlio     28/07/99 
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CAMINHO DA EVOLUÇÃO 
 

Tranqüilize-se diante da vida.  
Procure enfrentá-la com coragem. 
Deixe a tristeza ficar esquecida, 
Mude da vida a imagem que tem. 
 
Faça do otimismo seu companheiro, 
E tente as belezas do mundo enxergar. 
Faça disso o objetivo primeiro 
E, sentirá sua vida suavizar. 
 
Irá participar do encantamento, 
Sensibilizará mais com a alegria. 
Procure viver bem o seu momento, 
 
Atente mais para sua magia, 
Para a alegria que pode usufruir 
De estar caminhando para evoluir. 
 
Júlio     05/08/99 

ENLEVO 
 

Música !... acordes que nos enlevam 
E que nos predispõem a sonhar... 
Acordes que sempre nos direcionam 
E que fazem nosso espírito se elevar. 
 
Levam-no a participar da ventura 
De vozes de amigos poder ouvir. 
De conseguir de forma segura 
Transpor a separação que está a sentir. 
 
Separação que não é verdadeira. 
E esta é a maior benção, a primeira, 
Que o Pai nos deu, que é a de ser eterno 
 
Demonstração de seu amor paterno, 
Amor que sempre se faz presente, 
Que é bem real... nada tem de aparente. 
 
Júlio     05/08/99 
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 MILAGRE DA VIDA 
 
Há que valorizar o milagre da vida. 
Esta possibilidade que há de crescer. 
E só saber dirigir sua lida 
Para o lado que lhe aponta o dever. 
 
Dever que prenuncia o que é certo 
E que só nos faz aperfeiçoar. 
Colocando o amor para nós bem perto 
Para auxiliar nosso vivenciar. 
 
Vivenciar que deve ser aprendido 
Através de um amor bem assumido, 
Por aqueles com os quais logramos estar, 
 
Que compartilham o nosso caminhar, 
Ora de dor, ora de alegria, 
Ora insípido ora de magia. 
 
Júlio     17/08/99 

ATENÇÃO 
 

Atente para o que há a sua volta. 
Procure ver todos os seus caminhos. 
Tenha bons amigos em sua escolta, 
Prontos a propiciar-lhes carinhos. 
 
Procure estes bons amigos detectar 
Reconhecê-los é fácil tarefa, 
Nada eles fazem para magoar, 
Fácil descobrir quando se blefa. 
 
Para isso então basta estar atenta 
A qualquer fato que se apresenta, 
Para poder muito bem discernir 
 
E assim ter clareza para assumir 
O trabalho que o Pai lhe concedeu 
Para libertar de vez o seu eu. 
 
Júlio     17/08/99 
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CONQUISTA 
 

Oh meu Deus !  Meu Pai todo poderoso. 
Aqui estamos nós para lhe pedir, 
A rogar por quem não é generoso, 
Por quem não sabe e não aprendeu a sorrir. 
 
Aquele que com maus olhos vê o mundo, 
Que ao irmão não aprendeu abraçar, 
Que mesmo tendo um saber profundo 
Não é capaz de ao irmão se achegar. 
 
Achego que lhe traga alegria 
De viver momentos de magia, 
Momentos raros de encantamento. 
 
Momentos que tocam o sentimento, 
Que nos ensinam a melhores ser 
Para conquistarmos um bom vier. 
 
Maria Angélica    24/08/99 

BELEZA DE ALMA 
 

Até que enfim começaste a enxergar, 
A ver o que a sua volta está a passar. 
A sentir que precisa cuidado ter 
Para de bem com a vida se manter. 
 
Constantemente vivia a me indagar, 
Sobre o que contigo estava a se passar, 
Quando a tua vida não dava atenção, 
Deixando-te levar pelo coração. 
 
Coração que sempre é mau conselheiro 
E é o que mais falta faz pois é o primeiro 
Que revela nosso sentimento. 
 
É o que expõe nosso estado de calma, 
É o que governa nosso momento 
E o que define nossa beleza de alma. 
 
Júlio     24/-8/99 
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ASAS 
 

Estava na hora de criares asas, 
De por tua conta própria andar. 
Por isso existem diferentes casas, 
Porque cada um na tua deve ficar. 
 
Já era tempo de assumires tua vida, 
Dela não entregues a rédea a ninguém. 
Tu que tanto te esforças em tua lida, 
Procure usufruir mais disso também. 
 
Estás certa ao promover este corte, 
Por si só dispensas qualquer suporte, 
Principalmente se há o não respeitar. 
 
O de sempre até sem perceber te magoar. 
Mágoas que agora tens condição de avaliar 
O quanto sofreu sem a ninguém te queixar. 
 
Júlio     331/08/99 
 

MÁGOAS 
 

Quanta mágoa... quanta incerteza... 
As vezes nos pomos a colecionar. 
E isto nos tira muito da beleza 
Que as vezes está a nos rodear. 
 
Se a nossa volta está nosso mundo, 
Nossa vida nosso foco de atenção, 
Por isso damos um valor profundo 
Ao que machuca o nosso coração. 
 
São muito profundos estes ferimentos, 
Porque falam direto aos sentimentos 
E, sempre estão a nos impedir de ver 
 
O quanto podem nos fazer sofrer. 
Visão que somente nos é permitida 
Por ocasião de uma boa saída. 
 
Júlio    313/08/99 
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CORAGEM 
 

 
Minha corajosa companheira 
Uma prova o destino está a lhe exigir. 
Não é uma prova assim pioneira, 
Mas é algo que lhe fará evoluir. 
 
Onde está sua costumeira coragem? 
Seu ânimo forte, sua valentia? 
Não destrua em nossos filhos essa imagem, 
Tente não optar pela covardia. 
 
Nossa pequena ainda moça irá ficar. 
E você muito ainda irá lhe ajudar. 
E, isto certamente irá acontecer, 
 
Pois você sempre fez por merecer. 
Você com toda sua bondade, 
Irá viver esta felicidade. 
 
Olimar    09/09/99 

ORAÇÃO 
 
Oh! Pai Há quanto tempo lhe procuro... 
Vivo a buscar-Lhe por todos os cantos. 
Ajude-me a sair deste escuro, 
Faça-me enxergar os seus encantos. 
 
Oh! Divino Pai de amor e ternura, 
Ajude-me nesta vida vencer. 
Que eu saiba suportar a desventura 
Que ainda me restar neste meu viver. 
 
Acolha-me sempre em seus braços, 
Que eu saiba me livrar dos embaraços, 
Neste viver com que fui agraciado. 
 
Que eu possa entender o que é errado, 
Enquanto caminho para o meu dever 
Tendo a preocupação maior de crescer. 
 
(O autor não se identificou) 
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RETROSPECÇÃO 
 

Sua cruz procure bem carregar. 
Saiba carregá-la com confiança 
No quanto o nosso Pai sabe lhe amar 
E, que isto representa uma esperança. 
 
Uma nesga de luz a clarear a alegria, 
A mostrar-lhe que não está sozinha. 
Apóie-se então nesta magia 
E o seu ânimo, vê se o alinha. 
 
È hora de mostrar sua fortaleza 
Para poder melhor ver a beleza 
De tudo, que há muito está a lhe rodear. 
 
Só assim poderá bem visualizar 
As muitas graças que o Pai lhe concedeu, 
Sem nunca lhe pedir nada de seu. 
 
Júlio     15/09/99 

CONSELHO 
 

Os males do mundo queres assumir... 
Não sei porque tamanho complexo. 
Vives a busca de te redimir 
De algo, que em ti só ficou o reflexo. 
 
Reflexo que já está se esmaecendo 
E, muito nisto muito temos te ajudado. 
Em nossa fé também estás crescendo 
E contas também, conosco a teu lado. 
 
Por isso tua cabeça procure erguer 
Para que possas, também mais enxergar 
Tudo aquilo, que não consegues ver. 
 
Seria uma visão que a fizesse amar 
A ti, como tentas amar teus irmãos 
E ter para ti objetivos sãos. 
 
Júlio     15/09/99 
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E A TUA EDUCAÇÃO ? 
 

Lance o teu olhar a longa distância... 
Quanta coisa bela poderás ver... 
O que estás a passar é uma instancia, 
Não faças disto o teu padecer. 
 
É o produto da desvalorização, 
Que tu há muito não cansas de assumir 
Por que esta permanente decepção? 
Por que não confias em teu devir? 
 
Teu sofrimento está a incomodar 
Teus guardiões, que se empenham em te ajudar. 
Estás permanentemente acuada, 
 
O que de bom te cerca não é nada. 
Gostas de cultivar o sofrimento, 
Não sabes educar teu sentimento. 
 
Júlio     20/09/99 

SATISFAÇÃO 
 

Estou aqui somente para agradecer. 
Para dizer o quanto estou contente. 
Graças ao pai o mal pode-se vencer. 
Conseguiu ver que nossa fé não é aparente. 
 
Não canso de louvar sua coragem. 
Seu ânimo forte de guerreira. 
Com ele passa uma bela imagem, 
A visão de uma sólida pedreira. 
 
Muito me anima sua fortaleza. 
Em seus dias aí isto é uma beleza. 
Que é muito raro poder admirar 
 
Alguém com essa disposição para lutar, 
Para alcançar tão bons objetivos, 
Que aí também foram os meus motivos. 
 
Olimar    20/09/99 
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IRRESPONSABILIDADE 
 

Quem não sabe se ater a seus deveres 
E, só valoriza o que lhe dá alegria, 
Que tão pouco faz de outros saberes, 
Parece ter a cabeça vazia. 
 
Este é o grande mal que a terra está a assolar. 
É a miséria que estamos a assistir. 
São irmãos sempre a se digladiar 
E, a muito pouco fazer para evoluir. 
 
E esta recusa quanto ao crescimento, 
Esta curta visão de sentimento, 
É o que bem menores nos faz ficar. 
 
Esta ignorância quanto a amar, 
Quantos desencontros nos fazem viver, 
Enquanto não aprendermos melhores ser. 
 
Júlio     04/10/99 

VALORIZAÇÃO 
 

O desamor pelo mundo campeia, 
A maldade corre solta sem peia 
E, é com isto que estamos nós a conviver, 
Com tristezas que nos fazem sofrer. 
 
Assim a vida estamos a levar  
Com horas para rir e muitas a chorar 
Para conseguir nossa evolução,  
Para saber abrir nosso coração. 
 
Abrir para o mundo melhor enxergar, 
Para suas boas coisas divisar, 
Principalmente entender nosso irmão, 
 
O que nunca nos recusa sua mão 
Nos problemas que há por vivenciar 
Porque é o único que sabe nos amar. 
 
Jair     04/10/99 
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DESVIO DOS VALORES 
 

Uma limpeza se faz preciso, 
Nas tristezas que estão a acalentar. 
Não sofram pela falta de juízo 
De quem desconhece o valorizar. 
 
Este é um muito raro conhecimento, 
Exige pureza de coração, 
Carece o cultivo de sentimento 
Para sustentar uma correta ação. 
 
É um agir de forma bem cuidada, 
É compromissar-se com a consciência 
Com razão pronta e bem acabada. 
 
Porém está difícil sapiência 
A muito poucos privilegia, 
Por isso é que há o que dela desvia. 
 
Júlio     26/10/99 

CONFIAR NA VIDA 
 

Oh Deus do céu!...  Pai amantíssimo!... 
Com quantas belezas nos premiou... 
Por isso nos é queridíssimo, 
Por nos provar que sempre nos amou. 
 
Há que se confiar na rota traçada, 
Naquilo que conhecem por destino. 
E andar tranqüilo pela estrada, 
Sempre crendo no poder divino. 
 
Há que ter uma crença por inteiro, 
Saber distinguir o que é primeiro 
Para uma vida correta levar. 
 
É buscar verdadeiramente amar 
E, saber cultivar a esperança 
E, ter na vida muita confiança. 
 
Maria Angélica   26/10/99 



95 

MEDIUNIDADE 
 

Que belo dom é o da mediunidade... 
É a graça de conseguir transitar, 
É em dois mundos possuir liberdade, 
E ter muita alegria neste caminhar. 
 
Graças ao Pai por este Dom Divino, 
Que a alguns premia em sua romagem. 
Parece humilde e tão pequenino, 
Mas muito conforta sua mensagem 
 
É o jeito bom de poder achegar 
A aqueles que estão a nos amparar, 
E que sempre prontos estão a nos dar a mão, 
 
Que nos põem a larga o seu coração, 
E com o seu amor forte como um grito, 
Logram nos transportar ao infinito. 
 
Júlio      9/11/99 

BELA VIDA 
 

Produtiva e bela foi a vida 
Do irmão muito querido que aqui chegou. 
Grande foi seu sofrer e sua lida 
Por entregar-se ao amor como se entregou. 
 
Entretanto agora está a descansar 
Das lides, que nesta terra enfrentou. 
Ele que aí soube a todos muito amar 
E, que às lutas da vida se entregou. 
 
Hoje aqui está nosso irmão querido, 
Sem dar conta ainda de sua posição. 
Ele que sempre foi destituído 
 
Do mal, pois teve um grande coração. 
Por isso quando dele se lembrarem, 
Em seus exemplos tentem se espelharem. 
 
Júlio     16/11/99 
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HORA DE MAIS E MAIS 
ENXERGAR 

 
Você encontrou seu jeito de crescer, 
De progredir e do espírito elevar 
Através da busca pelo saber, 
Muita coisa boa na terra alcançar. 
 
Será um tempo para se aperfeiçoar, 
Para ler o mundo de outra maneira. 
E com isso poder mais enxergar 
Para poder viver a vida por inteira. 
 
É tempo então muito bom para lutar, 
Para as armas que possui empunhar 
E sair de encontro a seu futuro. 
 
É uma forma de se livrar do apuro, 
Que em certas ocasiões se vê metida 
Pois terás com isso as armas da vida. 
 
Júlio      16/11/99 
 

CONHECIMENTO 
 

Bendito seja o conhecimento, 
Que a mente do homem vem transformar. 
Influi até em seu sentimento, 
Fazendo-o uma vida melhor enxergar. 
 
Através dele nosso horizonte se afasta 
E, a vida mais sentido pode ganhar. 
Entretanto descubra o que basta 
Para você, uma boa vida levar. 
 
Que tipo de saber é preciso, 
Que tipo de saber trás conciso, 
Traz implícito em sua trajetória. 
 
Algo que mexa com sua história 
E que lhe dê disponibilidade 
Para assumir a felicidade. 
 
Júlio     23/11/99 
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ESPERA!!! 
 

Saiba a vida com alegria enfrentar... 
Seus desejos tente com carinho olhar... 
Procure satisfazer-se na vida, 
Tente a seus sonhos dar mais guarida. 
 
Olhe a beleza do mundo à sua volta, 
Atente para o que agora o escolta, 
Para as flores que traz a primavera 
Neste tempo feliz e de espera. 
 
Expectativa para comemorar 
O nascer do irmão que nos ensinou a amar, 
A viver em toda plenitude, 
A sentir a vida em toda amplitude. 
 
É um tempo bom este tempo de espera 
Por algo que vem de outra esfera,  
Algo que vem nos encher de alegria. 
Faz-nos viver algo de magia. 
 
Jair     23/11/99 
 

O SABER VIVER 
 

Para viver não há dificuldade, 
Basta aceitar o que a vida oferece. 
É ficar sempre alheio à maldade. 
É reconhecer o valor da prece. 
 
A prece é nosso elo de ligação. 
É o que nos une a nosso Criador, 
Para nossa alma ela é como o pão. 
Ela é uma manifestação de amor. 
 
Nela encontramos algo de divino. 
Ela para nós é como um hino 
Cuja cadência nos incita a marchar. 
 
Leva-nos a um inusitado lugar, 
Onde a vida real se faz presente 
E a felicidade não é aparente. 
 
Júlio     07/12/99 
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A VIDA 
 

A cada dia que aqui se vive, 
Há que agradecer a felicidade 
De poder ter, o que eu sempre tive, 
Um convívio leal e sem maldade. 
 
A vida então é para agradecer 
O que nela há de bom para apreciar. 
E assim achar boas formas para viver 
E, dias alegres poder ver passar. 
 
Para isso há que cultivar o carinho 
E, com ele adornar o seu caminho, 
A estrada que ora está a percorrer. 
 
Uma bela estrada é só querer ver. 
Só cultivar a pré-disposição 
De ter sempre aberto o seu coração. 
 
Seu amigo Jair    07/122/99 
 

O PENSAMENTO 
 

Muito forte é o poder do pensamento. 
E disto todos podem se valer. 
Como um reforço para o sentimento, 
Que nos leva e faz nesta força crer. 
 
Uma crença que ilumina a vida, 
Que traz os entes queridos bem perto. 
Com isto, à saudade dá guarida, 
Porque o amor é o que há de mais certo. 
 
É uma aproximação que faz tão bem, 
Porque nos traz alegria também, 
Dá-nos com isto uma grande certeza. 
 
A de que é de uma rara beleza, 
A lembrança que até ilumina  
Nossa alma e nossa vida pequenina. 
 
Júlio     14/12/99 
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SUAVIDADE 
 

Uma melodia se espalha no ar... 
Como o doce canto da cotovia. 
São sons que em todo o seu desnivelar, 
Muito nos afasta de uma enxovia. 
 
Leve melodia de liberdade, 
Que nos encanta e nos deixa melhor. 
Dá-nos a sensação da saudade 
Do que houve de bom e até de pior. 
 
Assim é a música que estou a ouvir, 
Música que acalma e que ajuda viver. 
Um viver que se preste a evoluir, 
 
Que deixe claro o que se deve querer, 
Para um dia podermos alcançar, 
Perto do Pai maior o nosso lugar. 
 
(Não se identificou)    07/08/2000 
 

INVESTIMENTO 
 

Vale a pena investir na esperança... 
E, pela felicidade lutar. 
A tempestade traz a bonança, 
É o que diz o dito popular. 
 
Usufrua porém do aprendizado, 
Que este mau tempo está a lhe oferecer. 
Veja que nada está pronto e acabado, 
Pois tudo aqui carece de crescer. 
 
Daí os problema que nos aparecem 
E, as ansiedades que as vezes sentimos. 
Dores que quase nos enlouquecem, 
 
Mas é assim que nos evoluímos, 
Para aprendermos o sentido real 
De lutar pelo bem e não pelo mal. 
 
Júlio     15/03/98 
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O PENSAMENTO 
 

Muito forte é o poder do pensamento, 
E disto todos podem se valer. 
Como um reforço para o sentimento, 
Que nos leva e faz nesta força crer. 
 
Uma crença que ilumina a vida,  
Que traz entes queridos bem perto.   
Com isto, a saudade da guarida, 
Porque o amor é o que há de mais certo. 
 
É uma aproximação que faz tão bem,  
Porque nos traz alegria também. 
Dá-nos com isto uma grande certeza, 
 
A de que é de uma rara beleza 
A lembrança que até ilumina 
Nossa alma e nossa vida pequenina. 
 
Júlio     14/12/99 

DIA DE ALEGRIA 
 

Um grande  dia está para chegar, 
Um novo tempo até de magia. 
Onde o que mais importa é saber amar, 
Para poder cultivar a alegria. 
 
A alegria de sentir renascer 
A fé, tão necessária em nosso dia, 
Para assim poder bem melhor viver 
E cultivar muito bem a alegria. 
 
Será um tempo da fé desabrochar, 
Tempo de bem viver o dia a dia. 
Época para muito, muito pensar 
Em viver somente para a alegria. 
 
Vivenciar o momento mágico 
Momento de muita paz e oração. 
Onde não há lugar para o trágico 
E vive-se a alegria da emoção. 
 
     14/12/99 
 


